
TÝDEN OD 9. DO 13. BŘEZNA 2020 

__________PONDĚLÍ Alergeny 

svačina v ZŠ pomazánka sardinková, chléb, zelenina, čaj 1, 4 

dopolední svačina v MŠ pomazánka sardinková, chléb, zelenina, čaj 1, 4 

polévka rajčatová s těstovinou 1, 9 

hlavní jídlo vepřová játra na cibulce, rýže dušená 1, 9 

přílohy / nápoje zelný salát s jablky / džus  

odpolední svačina v MŠ nugátové máslo, 1/2 rohlíku, kakao 1, 7 

ÚTERÝ 

svačina v ZŠ vánočka, malkao 1, 7 

dopolední svačina v MŠ vánočka, malkao 1, 7 

polévka kmínová s vejci 1, 3, 9 

1. hlavní jídlo moravský vrabec, hrachová kaše s cibulkou, ster. okurek, chléb 1, 7, 9 

2. hlavní jídlo čínské nudle se zeleninou 1, 9 

přílohy / nápoje čaj  

odpolední svačina v MŠ trojúhelníček sýra, banketka, zelenina, čaj 1, 7 

STŘEDA 

svačina v ZŠ pomazánka z krůtího masa, chléb žitný, zelenina, čaj 1 

dopolední svačina v MŠ pomazánka z krůtího masa, chléb žitný, zelenina, čaj 1 

polévka hráškový krém 1, 7, 9 

hlavní jídlo filé smažené, bramborová kaše 1, 3, 4, 7 

přílohy / nápoje mrkvový salát s ananasem / čaj  

odpolední svačina v MŠ čoko kuličky, mléko 1, 7 

ČTVRTEK 

svačina v ZŠ chléb s máslem a šunkou, zelenina, čaj 1, 7 

dopolední svačina v MŠ chléb s máslem a šunkou, zelenina, čaj 1, 7 

polévka květáková 1, 7, 9 

1. hlavní jídlo hovězí tokáň, těstoviny 1, 9 

2. hlavní jídlo zeleninový bulgur 9 

přílohy / nápoje džus  

odpolední svačina v MŠ 1/2 žitný rohlík, ochucené pomazánkové máslo, zelenina, čaj 1, 6, 7 

PÁTEK 

svačina v ZŠ pomazánka z míchaných vajec, chléb podmáslový, zelenina, čaj 1, 3, 7 

dopolední svačina v MŠ pomazánka z míchaných vajec, chléb podmáslový, zelenina, čaj 1, 3, 7 

polévka hrstková 1, 9 

hlavní jídlo kuřecí řízek přírodní, mrkvička dušená, brambory 1, 9 

přílohy / nápoje čaj s citronem  

odpolední svačina v MŠ ovsík, ovoce, čaj 1 

Uvařené jídlo je určeno k okamžité spotřebě, nejpozději však do 14 hodin při teplotě vyšší jak 
63°C u teplého pokrmu a při teplotě nižší jak 8°C u studeného pokrmu. 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Kategorie alergenů: 

01) obiloviny obsahující lepek, 02) korýši, 03) vejce, 04) ryby, 05) arašídy, 06) sója, 
07) mléko, 08) skořápkové plody, 09) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid 

siřičitý a siřičitany, 13) vlčí bob, 14) měkkýši 

BLIŽŽŠÍ INFORMACE O OBSAHU ALERGENŮ U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 


