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Pondělí 1.3.2021
Celožitný chléb s choceňským pomazánkovým máslem,mléko,čaj, jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka drožďová se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuřecí maso po čínsku, jasmínová rýže, jablečný mošt  (A: 06,09)oběd
Pomazánka hrášková, chléb, čaj, mléko,ředkvička  (A: 01,07)svačina

Úterý 2.3.2021
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb,čaj,mléko, okurka salátová  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka beskydská luštěninová  (A: 01,09)Polévka
Obalovaný filet z tresky se sýrem a brokolicí, brambory,kompot  (A: 01,03,04,06,07,11)oběd
Grahámek s máslem a strouhaným eidamem,čaj,mléko,mandarinka  (A: 01,07)svačina

Středa 3.3.2021
Šlehaný jogurt ,veka,čaj,mléko,kiwi  (A: 01,05,07,08)přesnídávk
Polévka květáková  (A: 03,09)Polévka
Celestýnské nudle s liškovou omáčkou,čaj,pomeranč  (A: 01,07,12)oběd
Pomazánka sýrová, chléb, čaj,mléko,mrkev  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 4.3.2021
Chléb ramou máslovou a kapií,čaj, mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka hovězí s kroupami  (A: 06,09)Polévka
Omáčka rajčatová, hovězí maso vařené, houskové knedlíky kynuté se špaldovou moukou, čaj  (A:
01,03,07,09)

oběd

Pomazánka vitamínová, rohlík, čaj,mléko,ledový salát  (A: 01,07)svačina

Pátek 5.3.2021
Chléb podmáslový s Lučinou a rajským jablkem,čaj,mléko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka česneková s trhánky  (A: 01,07)Polévka
Bulgureto s vepřovým masem,zeleninou a sýrem,paprika červená a žlutá  (A: 01,06,07,09,10,11)oběd
Pomazánka z olejovek, chléb ,bílá káva,čaj,jablko  (A: 01,04,07)svačina
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Pondělí 8.3.2021
Polévka krupicová s vejcem  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Krůtí paprikáš, špecle  (A: 01,03,07)oběd

Úterý 9.3.2021
Polévka mrkvová  (A: 01,03,07)Polévka
Rizoto z králičího masa a zeleniny, zelný salát s kukuřicí  (A: 09,10,12)oběd

Středa 10.3.2021
Polévka cibulová s brambory  (A: 01,09)Polévka
Karbanátek přírodní pečený ( z vepřového a hovězího masa), brambory, dip z jogurtu  (A: 01,03,06,07,11)oběd

Čtvrtek 11.3.2021
Polévka zeleninová s pohankou  (A: 01,09)Polévka
Hovězí tokáň, těstoviny  (A: 01,03)oběd

Pátek 12.3.2021
Polévka hovězí rychlá  (A: 03,06,09)Polévka
Bramborové šišky s perníkovou posypkou, banán  (A: 01,03,05,07,08)oběd
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Pondělí 15.3.2021
Polévka jáhlová se zeleninou  (A: 01,06,09)Polévka
Kuřecí prsa Stroganov, gnocchi  (A: 01,03,07)oběd

Úterý 16.3.2021
Polévka ze zeleného hrášku  (A: 01,03,07)Polévka
Filet z lososa pečený na bylinkách, brambory,zeleninová obloha - rajské jablko,okurka  (A: 04,07)oběd

Středa 17.3.2021
Polévka krkonošská  (A: 01,06,09)Polévka
Špindlerovo maso, dušená rýže  (A: 09)oběd

Čtvrtek 18.3.2021
Polévka zeleninová s těstovinou  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem,dušené zelí, cibulka smažená  (A: 01,03,09,10)oběd

Pátek 19.3.2021
Polévka bramborová  (A: 01,09)Polévka
Vídeňský párek, čočka na kyselo, okurka sterilovaná  (A: 01,06,09,10)oběd
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Pondělí 22.3.2021
Polévka zeleninová jarní  (A: 06,07,09,12)Polévka
Kuřecí maso na paprice, těstoviny  (A: 01,07)oběd

Úterý 23.3.2021
Polévka masová krémová  (A: 01,09)Polévka
Vepřové maso v mrkvi, brambory vařené  (A: 01,07)oběd

Středa 24.3.2021
Polévka z brokolice  (A: 01,03)Polévka
Hovězí pečeně štěpánská, basmati rýže  (A: 01,03)oběd

Čtvrtek 25.3.2021
Polévka frankfurtská s bramborem  (A: 01,06)Polévka
Žemlovka s jablky a tvarohem,pomeranč  (A: 03,07)oběd

Pátek 26.3.2021
Polévka česneková s trhánky  (A: 01,07)Polévka
Čevabčiči, šťouchané brambory, jogurtový dresink  (A: 01,06,07,09,10,11)oběd
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Pondělí 29.3.2021
Polévka z míchaných luštěnin  (A: 01,06,09)Polévka
Plněný paprikový lusk, omáčka rajčatová, rýže  (A: 01,03,06,09)oběd

Úterý 30.3.2021
Polévka květáková  (A: 03,09)Polévka
Kuřecí papání (zapečené těstoviny s kuřecím masem, šlehačkou a mozzarelou), nakládaná zelenina  (A:
01,03,07,09,10)

oběd

Středa 31.3.2021
Polévka kmínová se zeleninou  (A: 01,03,09)Polévka
Segedínský guláš, houskové knedlíky kynuté se špaldovou moukou, jablko  (A: 01,03,07)oběd

Čtvrtek 1.4.2021
Polévka selská  (A: 01,03,07,09)Polévka
Obalovaný filet z tresky se sýrem a brokolicí, brambory, kompot z meruněk a hrušek  (A: 01,03,04,06,07,11)oběd
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Úterý 6.4.2021
Polévka kulajda  (A: 01,03,07)Polévka
Barevné nudličky z kuřecího masa ( kuřecí maso ,baby karotka a zelené fazolky), bramborové špecle  (A:
01,07)

oběd

Středa 7.4.2021
Polévka hovězí s masem a těstovinovým kapáním  (A: 01,03,09)Polévka
Rizoto srbské s vepřovým masem, sypané eidamem, okurka sterilovaná  (A: 07,09,10)oběd

Čtvrtek 8.4.2021
Polévka zeleninová s pepitkami z kukuřice a cizrny  (A: 06,09)Polévka
Hovězí guláš, těstoviny, čaj, mandarinka  (A: 01,03)oběd

Pátek 9.4.2021
Polévka bramborová  (A: 01,09)Polévka
Vepřová játra na cibulce, brambory vařené, rajské jablko  (A: 01)oběd
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Pondělí 12.4.2021
Chléb  s taveným sýrem Bambino, mléko,čaj,mrkev  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka zeleninová s cizrnou  (A: 06,09)Polévka
Králičí maso po provensálsku, kuskus  (A: 01,07)oběd
Chléb,pomazánka ze žervé s bylinkami, čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)svačina

Úterý 13.4.2021
Pomazánka vitamínová, chléb, čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka hovězí s masem a těstovinou  (A: 01,03,09)Polévka
Filet z tresky tmavé na kmíně, brambory,zeleninová obloha - cherry rajče,okurka ,čaj  (A: 04,07)oběd
Houska graham s ramou máslovou a plátkem sýra, mléko,čaj,ledový salát  (A: 01,07)svačina

Středa 14.4.2021
Šlehaný jogurt s müsli,čaj,mléko  (A: 01,05,07,08)přesnídávk
Polévka starotáborská  (A: 01,06,09)Polévka
Hovězí pečeně na houbách, rýže  (A: 01)oběd
Pomazánka vajíčková ,chléb,mléko,čaj,paprika čerstvá  (A: 01,03,07)svačina

Čtvrtek 15.4.2021
Pomazánka z olejovek, chléb ,bílá káva,čaj,okurka salátová  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka z ovesných vloček a zeleniny  (A: 01,03,07,09)Polévka
Palačinky s džemem, mléko, čaj, mandarinka  (A: 01,03,07)oběd
Bagetka tmavá  s pomazánkovým máslem a polníčkem, čaj,mléko,  (A: 01,07)svačina

Pátek 16.4.2021
Pomazánka tvarohová s koprem, chléb, čaj, mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka mrkvová  (A: 01,03,07)Polévka
Celestýnské nudle s vepřovým masem a boloňskou  omáčkou,sypané eidamem  (A: 01,03,07,09)oběd
Pomazánka ředkvičková, chléb, mléko,čaj, ředkvička  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 19.4.2021
Obilné polštářky,mléko,čaj,jablko  (A: 01,03,05,06,07,08)přesnídávk
Polévka zeleninová s ovesným kapáním  (A: 01,03,06,07,09,12)Polévka
Libocká krůta, šťouchané brambory s cibulkou, lhenický mošt  (A: 07)oběd
Pomazánka celerová,chléb, čaj, mléko, kedlubna  (A: 01,07,09)svačina

Úterý 20.4.2021
Pomazánka ze sardinek v tomatě,chléb zlaťák,bílá káva,čaj,rajské jablko  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka ruský boršč  (A: 01,09)Polévka
Zapečené těstoviny s vepřovým masem a špenátem, červená řepa, čaj  (A: 01,03)oběd
Rohlík s taveným sýrem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina

Středa 21.4.2021
Chléb s choceňským pomazánkovým máslem ,mléko,čaj,mandarinka  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka pohanková se zeleninou  (A: 01,09)Polévka
Hovězí maso po stroganovsku, jasmínová rýže,čaj  (A: 01,03,07)oběd
Pomazánka tvarohová s kapií, podmáslový chléb,čaj,mléko, paprika čerstvá  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 22.4.2021
Koláček s tvarohovou a ovocnou náplní, kakao, čaj  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka rajčatová s bulgurem  (A: 01,06,07,09,10,11,12)Polévka
Smažený kuřecí řízek, brambory,zeleninová obloha - ledový salát,cherry rajče  (A: 01,03,06,11)oběd
Chléb, jemná žervé pomazánka s mrkví a jablkem,čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)svačina

Pátek 23.4.2021
Žitný chléb s pomazánkou ze strouhaného sýra,čaj,mléko,mrkev  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka selská  (A: 01,03,07,09)Polévka
Čočka na kyselo, vejce vařené, zelný salát s kukuřicí  (A: 01,03,09)oběd
Houska s medovým máslem,mléko,čaj, jablko  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 26.4.2021
Kaše rýžová s brusinkou a kokosem, mléko,čaj,jablko  (A: 07)přesnídávk
Polévka jáhlová se zeleninou  (A: 01,06,09)Polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže směsná (dvou barev),  lhenický mošt  (A: 06,09)oběd
Pomazánka sýrová, chléb, čaj,mléko,ředkvička  (A: 01,07)svačina

Úterý 27.4.2021
Pomazánka tvarohová s rajčaty,chléb zlaťák,čaj,mléko, cherry rajče  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka hráškový krém s krutony  (A: 01,07)Polévka
Nugety z lososa, brambory,čaj,kompot míchaný-hroznové víno,meruňka  (A: 01,03,04,06,07,11)oběd
Pomazánka z kuřecího masa,chléb,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina

Středa 28.4.2021
Pomazánka jarní s lučinou a medvědím česnekem, panini pečivo,mléko, čaj,jablko  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka beskydská luštěninová  (A: 01,09)Polévka
Moravský vrabec, dušené zelí, bramborové knedlíky,čaj  (A: 01,03)oběd
Chléb s finským máslem a vejcem,mléko,čaj,paprika čerstvá  (A: 01,03,07)svačina

Čtvrtek 29.4.2021
Pomazánka z cizrny a tuňáka, kulatý chléb, bílá káva, čaj,okurka salátová  (A: 01,03,04,07)přesnídávk
Polévka zeleninový vývar s játrovou rýží  (A: 01,03,06,09,11)Polévka
Hovězí pečeně cikánská, těstoviny,džus  (A: 01,03,06,09,10)oběd
Ovocné pyre,knuspi chléb,čaj,mandarinka  (A: 01,07)svačina

Pátek 30.4.2021
Chléb,pomazánka ze žervé s bylinkami , mléko,čaj, kiwi  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka krupicová s vejcem  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Taštičky z bramborového těsta plněné povidly s perníkovou posypkou,mléko,čaj, jablko  (A: 01,03,07)oběd
Sezámek s ramou máslovou a eidamem, baby špenát,čaj, mléko  (A: 01,03,07)svačina
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Pondělí 3.5.2021
Podmáslový chléb, ovocná pomazánka,mléko, čaj, jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka celerová  (A: 01,07,09)Polévka
Kuřecí maso na paprice, gnocchi, čaj  (A: 01,03,07)oběd
Pomazánka hrášková, chléb, čaj, mléko,paprika čerstvá  (A: 01,07)svačina

Úterý 4.5.2021
Pomazánka ředkvičková s vejci a petrželkou, chléb moskva, čaj, mléko,ředkvička  (A: 01,03,07,09,12)přesnídávk
Polévka hovězí vývar s těstovinou  (A: 01,03,09)Polévka
Hovězí maso vařené, dušená míchaná zelenina, brambory vařené, mošt  (A: 01,07)oběd
Houska, sýr Lipno,mléko,čaj,mandarinka  (A: 01,07)svačina

Středa 5.5.2021
Chléb s pažitkovým máslem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka česneková s trhánky  (A: 01,07)Polévka
Vepřový guláš, těstoviny, čaj  (A: 01,03)oběd
Pomazánka švédská (tvarohová s tresčími játry), chléb maďarský, bílá káva, čaj,okurka salátová  (A:
01,04,07,09,10)

svačina

Čtvrtek 6.5.2021
Šlehaný tvaroh, rohlík, čaj, mléko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka zeleninová s krupicovými knedlíčky  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Luštěninové rizoto se zeleninou sypané sýrem, vitamínový salát,čaj  (A: 01,07,09,10)oběd
Chléb s ramou máslovou obložený polníčkem a kedlubnou, čaj,mléko  (A: 01,07)svačina

Pátek 7.5.2021
Chléb zlaťák,pomazánka vaječná s mrkví, čaj, mléko,mrkev  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka kmínová s kapáním  (A: 01,03,09)Polévka
Králičí maso pečené na bylinkách, brambory šťouchané,cherry rajče  (A: 01)oběd
Grahámek s pomazánkou ze sýra Cottage, mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 10.5.2021
Kaše jáhlová s vanilkou, mléko,čaj,jablko  (A: 07)přesnídávk
Polévka z míchaných luštěnin  (A: 01,06,09)Polévka
Krůtí kousky se smetanovou omáčkou a žampiony, špecle,čaj  (A: 01,03,06,07,09)oběd
Pomazánka kapiová, chléb, čaj, mléko, mrkev  (A: 01,03,07)svačina

Úterý 11.5.2021
Pomazánka z lučiny a červené řepy, chléb,čaj,mléko,mandarinka  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka hovězí rychlá  (A: 03,06,09)Polévka
Filet z tresky na kmíně, bramborová kaše, paprika červená a žlutá,čaj  (A: 04,07)oběd
Dýňové pečivo s plátkem sýra,čínské zelí,mléko,čaj  (A: 01,07)svačina

Středa 12.5.2021
Pomazánka tvarohová s kedlubnami a ředkvičkami, chléb, čaj, mléko,ředkvička  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka cibulová s brambory  (A: 01,09)Polévka
Hovězí pečeně přírodní, rýže basmati,rajské jablko,džus  (A: 01)oběd
Pomazánka z červené čočky a zeleniny, podmáslový chléb, čaj, mléko, jablko  (A: 01,07,09)svačina

Čtvrtek 13.5.2021
Pomazánka z makrely, chléb ,bílá káva,čaj,okurka salátová  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka pórková  (A: 01,07)Polévka
Halušky s vepřovým masem a kysané zelí, čaj  (A: 01,09,10,12)oběd
Rohlík se žervé,mléko,čaj,hruška  (A: 01,07)svačina

Pátek 14.5.2021
Chléb s taveným sýrem ,čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka rýžová se zeleninou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, mléko, čaj, banán  (A: 01,03,07)oběd
Chléb,rama máslová,vejce vařené,mléko,čaj,cherry rajče  (A: 01,03,07)svačina
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Pondělí 17.5.2021
Žitánek s pomazánkovým máslem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka drožďová se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuřecí nudličky s ratatouille, kuskus, jablečný mošt  (A: 01)oběd
Pomazánka z olejovek, chléb ,čaj, okurka salátová  (A: 01,04,07)svačina

Úterý 18.5.2021
Pomazánka sýrová s celerem, celožitný ošatkový chléb, čaj,mléko, mrkev  (A: 01,03,07,09)přesnídávk
Polévka bramborová  (A: 01,09)Polévka
Zapečené brambory s vepřovým masem, salát z červené řepy,čaj  (A: 03,07,09,10)oběd
Vanilkový termix, knuspi chléb,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina

Středa 19.5.2021
Chléb s Lučinou,mléko,čaj,kiwi  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka ze špaldové krupice se zeleninou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Hovězí pečeně štěpánská, rýže, džus  (A: 01,03)oběd
Grahámek, česneková pomazánka, baby špenát,čaj,mléko  (A: 01,07,09,12)svačina

Čtvrtek 20.5.2021
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb zlaťák,čaj,mléko,paprika čerstvá  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka jemná z rybího filé s krutony  (A: 01,04,06,07,09,10,11)Polévka
Vepřové maso po italsku (se sýrem) řezané nudle, čaj  (A: 01,03,07)oběd
Rohlík s pomazánkou z Almette s bylinkami, mléko,čaj, mandarinka  (A: 01,07)svačina

Pátek 21.5.2021
Sýrové pečivo,mléko,čaj, jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka z ovesných vloček  (A: 01,03,07,09)Polévka
Mrkvové karbanátky ,hrachová kaše, okurka sterilovaná  (A: 01,03,06,07,09,10,11)oběd
Chléb, rama máslová ,čaj,mléko, cherry rajče  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 24.5.2021
Pomazánka ze žervé, chléb, čaj,mléko,ředkvička  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka špenátová s vajíčkem  (A: 01,03)Polévka
Obalovaný filet z tresky se sýrem a brokolicí, bramborová kaše,rajské jablko,čaj  (A: 01,03,04,06,07,11)oběd
Rohlík graham s taveným sýrem,mléko ochucené,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina

Úterý 25.5.2021
Šlehaný jogurt s jahodami, cereálie a jáhlové piškoty,mléko,čaj  (A: 01,07,11)přesnídávk
Polévka polabská luštěninová  (A: 01,09)Polévka
Rizoto srbské s vepřovým masem, sypané eidamem, zelný salát jarní, džus  (A: 07,09,10)oběd
Pomazánka mrkvová s tvarohem, chléb,čaj,mléko,mrkev  (A: 01,07)svačina

Středa 26.5.2021
Pomazánka ze sardinek v tomatě,chléb celožitný ošatkový,bílá káva,čaj,jablko  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka hovězí s bulgurem  (A: 06,09)Polévka
Omáčka rajčatová, hovězí maso vařené, houskové knedlíky kynuté, mošt jablečný  (A: 01,03,07,09)oběd
Houska s ramou máslovou a plátkem sýra, čaj,mléko,ledový salát  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 27.5.2021
Pletýnka maková, mléko,čaj,banán  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka drůbeží vývar se zeleninou a těstovinou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuře pečené, brambory, kompot,čaj  (A: 01,07)oběd
Pomazánka čočková se zeleninou, chléb, čaj, mléko,okurka salátová  (A: 01,07,09)svačina

Pátek 28.5.2021
Opečený toast se sýrovou pomazánkou,čaj,mléko,paprika čerstvá  (A: 01,07,11)přesnídávk
Polévka zeleninová s krupicovými knedlíčky  (A: 01,03,06,09,11)Polévka
Celestýnské nudle s liškovou omáčkou,čaj,pomeranč  (A: 01,07,12)oběd
Pomazánka vaječná,chléb Moskva,mléko,čaj,jablko  (A: 01,03,07)svačina
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Pondělí 31.5.2021
Kaše rýžová s brusinkou a kokosem, mléko,čaj,kiwi  (A: 07)přesnídávk
Polévka bavorská  (A: 01,09)Polévka
Králičí nudličky na smetaně, špecle,čaj  (A: 01,03,07)oběd
Pomazánka vitamínová, chléb, čaj,mléko,mrkev  (A: 01,07)svačina

Úterý 1.6.2021
Chléb s pomazánkou ze žervé,čaj,mléko,ředkvička  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka rajčatová  (A: 01,03,07,09,12)Polévka
Kuřecí řízečky, americké brambory, dip z jogurtu a zakysané smetany, domácí ovocná limonáda s mátou 
(A: 01,03,06,11)

oběd

Hamburgerová bulka s máslem, strouhaným sýrem a zeleninou (salát),mléko,čaj  (A: 01,07)svačina

Středa 2.6.2021
Chléb s pomazánkou ze sardinek, bílá káva, čaj,okurka salátová  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka francouzská cibulačka  (A: 01,07,09,12)Polévka
Fazole po bretaňsku, chléb,čaj  (A: 01,07,09)oběd
Koláč s jablky a drobenkou, mléko,čaj, jablko  (A: 01,03,07)svačina

Čtvrtek 3.6.2021
Rohlík s pomazánkovým máslem,mléko,čaj,hruška  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka dýňová (australská)  (A: 01)Polévka
Pštrosí vejce, brambory, zeleninový míchaný salát,čaj  (A: 01,03,06,09,11,12)oběd
Pomazánka z krůtího masa,chléb,mléko,čaj,rajské jablko  (A: 01,07)svačina

Pátek 4.6.2021
Pomazánka liptovská, chléb,mléko,čaj,kedlubna  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka slovenská kapustnica  (A: 01,07,09,10,12)Polévka
Hovězí maso po mongolsku, jasmínová rýže,mošt  (A: 01,03,07)oběd
Pomazánka sýrová s pažitkou, chléb,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 7.6.2021
Obilné polštářky,mléko,čaj,jablko  (A: 01,03,05,06,07,08)přesnídávk
Polévka drožďová s bramborem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Špagety s tuňákem a boloňskou  omáčkou, eidam, čaj  (A: 01,03,04,09)oběd
Pomazánka cizrnová se sýrem žervé, chléb, čaj, mléko, paprika čerstvá  (A: 01,07)svačina

Úterý 8.6.2021
Pomazánka tvarohová s rajčaty,chléb zlaťák,čaj,mléko, cherry rajče  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka z červené čočky a zeleniny  (A: 01)Polévka
Hovězí pečeně na česneku, dušený špenát, bramborové knedlíky, čaj  (A: 01,03)oběd
Rohlík s taveným sýrem,mléko,čaj,hruška  (A: 01,07)svačina

Středa 9.6.2021
Podmáslový chléb s přírodním sýrem Buko a pažitkou,mléko,čaj, okurka salátová  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka zeleninová s pohankou  (A: 01,09)Polévka
Barevné nudličky z krůtího masa ( krůtí maso ,baby karotka a zelené fazolky), rýže  (A: 01,07)oběd
Pribináček, knuspi chléb,čaj,mléko.jablko  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 10.6.2021
Pomazánka švédská (s tresčími játry), chléb maďarský, bílá káva, čaj,jablko  (A: 01,04,07,09,10)přesnídávk
Polévka drůbeží vývar se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Těstoviny Fantasio (zapečené těstoviny s vepřovým masem,drcenými rajčaty a mozzarellou), salát z
červené řepy s pomerančem,čaj  (A: 01,03,07)

oběd

Pomazánka ředkvičková, sezámek, mléko,čaj, kedlubna  (A: 01,07)svačina

Pátek 11.6.2021
Pomazánka bylinková se strouhanou mrkví, veka chlebíčková, čaj, mléko, mrkev  (A: 03,07)přesnídávk
Polévka selská  (A: 01,03,07,09)Polévka
Koprová omáčka,vařené vejce,brambory,čaj  (A: 01,03,07)oběd
Žitný chléb s pomazánkou ze strouhaného sýra,čaj,mléko,pomeranč  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 14.6.2021
Rohlík s lučinou,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka cuketová krémová s krutony  (A: 01)Polévka
Kuřecí závitek, rýže, jablečný mošt  (A: 01,03,06)oběd
Pomazánka z kořenové zeleniny,semínkový chléb, mléko,čaj,kedlubna  (A: 01,03,07,09)svačina

Úterý 15.6.2021
Pomazánka sýrová s s kapií, chléb,čaj, mléko, paprika čerstvá  (A: 07)přesnídávk
Polévka mrkvová  (A: 01,03,07)Polévka
Čočkový nákyp. brambory, okurka sterilovaná, čaj  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12)oběd
Pletýnka maková, farmářské mléko,čaj, hruška  (A: 01,07)svačina

Středa 16.6.2021
Kaše rýžová ,mléko,čaj,jablko  (A: 07)přesnídávk
Polévka z vaječné jíšky  (A: 03,09)Polévka
Hovězí tokáň, těstoviny, džus tropico  (A: 01,03)oběd
Pomazánka celerová s tvarohem, chléb celožitný,mléko,čaj,ředkvička  (A: 01,07,09)svačina

Čtvrtek 17.6.2021
Sýrové pečivo, kefírové mléko,čaj,pomeranč  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka ragú s rýží  (A: 01,07,09)Polévka
Čevabčiči, bramborová kaše, zeleninová obloha - rajské jablko, okurka  (A: 01,06,07,09,10,11)oběd
Chléb, pomazánkové máslo česnekem a jarní cibulkou,mléko,mrkev  (A: 01,07)svačina

Pátek 18.6.2021
Pomazánka z cizrny a tuňáka, podmáslový chléb, bílá káva, čaj,jablko  (A: 01,03,04,07)přesnídávk
Polévka kulajda  (A: 01,03,07)Polévka
Jahodové knedlíky, sypané tvarohem,čaj,mléko  (A: 01,03,07)oběd
Panini bulka se žervé a plátkem sýra,ledový salát,čaj,mléko  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 21.6.2021
Pomazánka sýrová, chléb, čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka jáhlová se zeleninou  (A: 01,06,09)Polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže směsná (dvou barev), džus - tropico  (A: 06,09)oběd
Houska vícezrnná  s máslem a polníčkem, čaj, mléko,  (A: 01,07)svačina

Úterý 22.6.2021
Pomazánka dýňová s tvarohem, chléb zlaťák, čaj, mléko, mrkev  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka krupicová s vejcem a zeleninou  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Filet z lososa na bylinkách, mačkané brambory, kompot- míchaný (broskve,hroznové víno), ochucená voda s
citrónem  (A: 01,03,04,07)

oběd

Pomazánka z krůtího masa,chléb,mléko,čaj, pomeranč  (A: 01,07)svačina

Středa 23.6.2021
Chléb s přírodním sýrem Buko, mléko,čaj,ředkvička  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka zeleninová s cizrnou  (A: 06,09)Polévka
Svíčková hovězí pečeně, houskové knedlíky kynuté, brusinky, čaj  (A: 01,03,07,09)oběd
Rohlík s rakytníkovým medovým máslem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 24.6.2021
Šlehaný jogurt  s müsli a rýžovými vločkami,čaj,mléko  (A: 01,05,07,08)přesnídávk
Polévka masová krémová  (A: 01,09)Polévka
Vepřové maso na kmíně, nové brambory,čaj  (A: 01,07,09,10)oběd
Pomazánka selská lustěninová, podmáslový chléb, čaj, mléko, paprika čerstvá  (A: 01,07,09)svačina

Pátek 25.6.2021
Pomazánka z makrely, chléb ,bílá káva,čaj,rajské jablko  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka houbová z hlívy ústřičné (á la dršťková)  (A: 06,07,09)Polévka
Zapečené těstoviny  se sýrem a brokolicí, okurkový salát,čaj  (A: 01,03,07,09,12)oběd
Sezámek, pomazánka ředkvičková s vejci a petrželkou,čaj,mléko, jablko  (A: 01,03,07,09,12)svačina
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Pondělí 28.6.2021
Banketka s ramou máslovou,mléko,čaj, jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka drožďová se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Krůtí paprikáš, těstoviny,džus  (A: 01,03,07)oběd
Pomazánka zeleninová se sýrem, chléb, čaj, mléko,ředkvička  (A: 01,03,06,07,09,10,11)svačina

Úterý 29.6.2021
Chléb,pomazánka vaječná s mrkví, čaj, mléko,mrkev  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka zeleninová s kapáním  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Bramborové šišky s perníkovou posypkou,mléko,čaj  (A: 01,03,06,07,11)oběd
Rohlík s pažitkovým máslem,mléko,čaj,meruňka  (A: 01,07)svačina

Středa 30.6.2021
Kaše rýžová s vanilkou, mléko,čaj,jablko  (A: 07)přesnídávk
Polévka beskydská luštěninová  (A: 01,06,09)Polévka
Hovězí pečeně na rajčatech, rýže, voda ochucená melounem  (A: 01,07)oběd
Pomazánka z rybiček v tomatě, chléb, bílá káva,okurka salátová  (A: 01,04,07)svačina

Čtvrtek 1.7.2021
Pomazánka tvarohová s kapií, slunečnicový chléb,čaj,mléko, paprika čerstvá  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka česneková s trhánky  (A: 01,07)Polévka
Květák smažený, nové brambory, zeleninová obloha - hlávkový salát, rajské jablko  (A: 01,03,06,11)oběd
Houska graham se žervé a plátkem sýra, mléko,čaj,ovoce  (A: 01,07)svačina

Pátek 2.7.2021
Chléb s Lučinou,mléko,čaj,kedlubna  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka gulášová  (A: 01)Polévka
Bulgureto s vepřovým masem,zeleninou a sýrem, červená řepa,čaj  (A: 01,06,07,09,10,11)oběd
Koláček s tvarohem a džemem, mléko, čaj, jablko  (A: 01,03,07)svačina
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Středa 7.7.2021
Obilné polštářky,mléko,čaj,jablko  (A: 01,03,05,06,07,08)přesnídávk
Polévka hrstková  (A: 01,09)Polévka
Mořská ryba smažená, brambory, dip ze zakysané smetany a jogurtu  (A: 01,03,04,06,07,11)oběd
Pomazánka sýrová s vejcem, chléb, čaj, mléko,rajské jablko  (A: 01,03,07)svačina

Čtvrtek 8.7.2021
Pomazánka švédská (tvarohová s tresčími játry), podmáslový chléb, bílá káva, čaj,paprika  (A:
01,04,07,09,10)

přesnídávk

Polévka mrkvová  (A: 01,03,07)Polévka
Kuřecí papání (zapečené těstoviny s kuřecím masem, eidamem a smetanou) , sombrero salát, čaj  (A:
01,03,07,09,10,12)

oběd

Houska s choceňským pomazánkovým máslem, čaj,mléko, meruňka  (A: 01,07)svačina

Pátek 9.7.2021
Rohlík s medovým máslem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka pohanková se zeleninou  (A: 01,09)Polévka
Vepřové maso na houbách, rýže, džus  (A: 01)oběd
Chléb,žervé, strouhaný eidam,čaj,mléko,okurka salátová  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 12.7.2021
Chléb, rama máslová ,čaj, mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka květáková  (A: 03,09)Polévka
Králičí maso na divoko, brambory, džus  (A: 01,06,09,10,11)oběd
Veka s lučinou, ředkvička, čaj,mléko,  (A: 01,07)svačina

Úterý 13.7.2021
Pomazánka kapiová, chléb zlaťák, čaj, mléko, paprika  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka selská  (A: 01,03,07,09)Polévka
Nudle s mákem, dětské kapučínko,čaj, meruňka  (A: 01,03,07)oběd
Chléb s máslem a plátkem sýra,mléko,čaj,hroznové víno  (A: 01,07)svačina

Středa 14.7.2021
Pomazánka mrkvová s tvarohem, chléb,čaj,mléko,mrkev  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka kmínová s kapáním  (A: 01,03,09)Polévka
Rizoto srbské s vepřovým masem, sypané eidamem, ledový salát s cherry rajčátky,čaj  (A: 07,09,10)oběd
Ovocné pyre,knuspi chléb,čaj,banán  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 15.7.2021
Chléb, žervé s bylinkami, čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka krkonošská  (A: 01,06,09)Polévka
Hovězí guláš, penne těstoviny, voda s citrónem  (A: 01,03)oběd
Pomazánka z tuňáka, celožitný ošatkový chléb, mléko, čaj,okurka salátová  (A: 01,03,04,07)svačina

Pátek 16.7.2021
Pomazánka sýrová, podmáslový chléb,čaj,mléko,zelenina  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka zeleninová jarní  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná  (A: 01,03,09)oběd
Rohlík s pažitkovým máslem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 19.7.2021
Chléb s taveným sýrem Bambino, čaj,mléko,rajské jablko  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka krupicová s vejcem a zeleninou  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Krůtí maso na paprice, gnocchi, čaj  (A: 01,03,07)oběd
Bulka s máslem a džemem, mléko,čaj,jablko  (A: 01,07)svačina

Úterý 20.7.2021
Obilné polštářky,mléko,čaj,meruňka  (A: 01,03,05,06,07,08)přesnídávk
Polévka masová krémová  (A: 01,09)Polévka
Filet z tresky tmavé pečený na másle, nové brambory, kompot,čaj  (A: 04,06,07,09,10)oběd
Chléb,rama máslová,vejce vařené,mléko,čaj,paprika čerstvá  (A: 01,03,07)svačina

Středa 21.7.2021
Pomazánka celerová s tvarohem, chléb celožitný,mléko,čaj,ředkvička  (A: 01,07,09)přesnídávk
Polévka z ovesných vloček a zeleniny  (A: 01,03,07,09)Polévka
Vepřové maso po italsku sypané eidamem, makaronky, džus tropico  (A: 01,03)oběd
Rohlík s lučinou,mléko,čaj, kiwi  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 22.7.2021
Hřeben s ořechovou náplní,mléko, čaj,jablko  (A: 01,03,07)přesnídávk
Polévka zeleninová s pepitkami  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Císařské brambory, sterilovaný zeleninový salát,čaj  (A: 07,09,10)oběd
Chléb s pomazánkovým máslem a plátkem sýra,mléko,čaj,okurka salátová  (A: 01,07)svačina

Pátek 23.7.2021
Pomazánka z olejovek, chléb ,čaj, zelenina  (A: 01,04,07)přesnídávk
Polévka ze zeleného hrášku  (A: 01,03,07)Polévka
Plněný paprikový lusk, omáčka rajčatová, rýže, ochucená voda  (A: 01,03,06,09)oběd
Pomazánka sýrová s česnekem, chléb, čaj, mléko, jablko  (A: 01,07)svačina
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Pondělí 26.7.2021
Houska s pomazánkovým máslem, čaj,mléko,čínské zelí  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka jáhlová se zeleninou  (A: 01,06,09)Polévka
Kuřecí maso po čínsku, jasmínová rýže, voda ochucená  (A: 06,09)oběd
Chléb, jemná žervé pomazánka s mrkví a jablkem,čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)svačina

Úterý 27.7.2021
Pomazánka švédská (s tresčími játry), chléb maďarský, bílá káva, čaj,cherry rajče  (A: 01,04,07,09,10)přesnídávk
Polévka bramborová  (A: 01,09)Polévka
Bramborové šišky s mákem, banán, kapučínko  (A: 01,03,07)oběd
Rohlík, sýr lipno,mléko,čaj, nektarinka  (A: 01,07)svačina

Středa 28.7.2021
Kaše rýžová s meruňkou a mandlí, mléko,čaj, jablko  (A: 01,05,07,08)přesnídávk
Polévka z vaječné jíšky  (A: 03,09)Polévka
Boloňské penne těstoviny s vepřovým masem, sypané eidamem, čaj  (A: 01,03,06,07,09)oběd
Chléb s máslem a kapií,čaj, mléko, paprika čerstvá  (A: 01,07)svačina

Čtvrtek 29.7.2021
Chléb s ramou máslovou a strouhaným eidamem,mléko,čaj, zelenina  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka krkonošská  (A: 01,06,09)Polévka
Karbanátek přírodní pečený ( z vepřového a hovězího masa), brambory, rajské jablko,okurka,čaj  (A:
01,03,06,07,11)

oběd

Chléb podmáslový s Lučinou,čaj,mléko, meruňka  (A: 01,07)svačina

Pátek 30.7.2021
Pomazánka vitamínová, chléb, čaj,mléko, mrkev  (A: 01,07)přesnídávk
Polévka frankfurtská zeleninová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Šoulet s drůbežím masem a zeleninou, okurka sterilovaná, čaj  (A: 01,06,09,10,11)oběd
Pletýnka maková, mléko,čaj, jablko  (A: 01,07)svačina

Změna jídelníčku a alergenů vyhražena

Pitný režim zajištěn po celý den
Vedoucí školní jídelny : M.Holanová
Vrchní kuchařka           : I.Kobližková

01 
03 
04 
05 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


