
  

Jídelní lístek 

od 01.12.2018 do 21.12.2018 

Jídelní lístek 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.z taveného sýra, zelenina, čaj (A: 01,07) 

polévka Polévka  pórková krémová (A: 07) 

Pondělí oběd 1 čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb, čaj (A: 01,03) 

03.12. oběd 2 langoše se sýrem a kečupem, čaj (A: 01,03,07) 

Svačina ZŠ chléb Rusti tmavý, pom.tuňáková, zelenina, čaj (A: 01,04,07,10) 

polévka Polévka zeleninová s drožďovými noky (A: 01,03,09) 

Úterý oběd 1 debrecínské hovězí maso, brambory, ovoce, čaj (A: 01) 

04.12. oběd 2 čevabčiči s cibulí,bramborová kaše, ovoce, čaj (A: 01,03,07,10) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.česneková, zelenina, čaj (A: 01,07) 

polévka Polévka  koprová s bramborem (A: 01,07) 

Středa oběd 1 maďarské rizoto s kuřecím masem, salát, čaj (A: 07) 

05.12. oběd 2 losos na másle, brambory, salát, čaj (A: 04,07) 

Svačina ZŠ rohlík s máslem, kakao (A: 01,07) 

polévka Polévka  hrachová se zeleninou (A: 01,09) 

Čtvrtek oběd 1 krůtí maso na celeru, brambory, salát, čaj (A: 01,09) 

06.12. oběd 2 bakoňská kotleta se žampiony, brambory, salát, čaj (A: 01,07) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.Budapešť, ovoce, čaj (A: 01,07) 

polévka Polévka  vývar s těstovinou a zeleninou (A: 01,09) 

Pátek oběd 1 vepřový vrabec, zelí, knedlík houskový, čaj, ovoce (A: 01,03,07) 

07.12. oběd 2 hovězí plátek, rýže, okurek, čaj, ovoce (A: 01) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.jemná pažitková, ovoce, čaj (A: 01,07) 

polévka Polévka  jáhlová se zeleninou (A: 09) 

Pondělí oběd 1 buchty s tvarohem, kakao, čaj (A: 01,03,07) 

10.12. oběd 2 těstovinový salát SICILIANA /fazole,paprika, kečup/, čaj (A: 01) 

Svačina ZŠ farmářská veka, pom.sýrová, zelenina, čaj (A: 01,06,07) 

polévka Polévka rajská s těstovinou (A: 01) 

Úterý oběd 1 kuřecí maso po hanácku, brambory, čaj, salát (A: 01,07) 

11.12. oběd 2 hovězí maso na houbách, rýže, salát, čaj (A: 01) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.z pečených paprik, čaj (A: 01,07) 

12.12. polévka Polévka tortillová -  Sopa de tortilla (A: 01,07) 

Středa oběd 1 kuřecí tacos s fazolemi, čokoládový moučník, čaj (A: 01) 

Svačina ZŠ rohlík, pom.z míchaných vajec, zelenina, caro (A: 01,03,07,10) 

polévka Polévka mrkvová krémová (A: 07) 

Čtvrtek oběd 1 rybí filety, brambory, tatarka, čaj (A: 01,03,04,07,10) 

13.12. oběd 2 krůtí plátek v jogurtu, brambory, čaj, obloha (A: 01,07) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.kostelecká sýrová, zelenina, čaj (A: 01,07) 

polévka Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,07,09) 

Pátek oběd 1 hovězí na slanině, rýže, salát, čaj (A: 01) 

14.12. oběd 2 pražský flamendr, šťouchané brambory s cibulí, čaj (A: 01) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom.sardinková, zelenina, čaj (A: 01,04,07,10) 

polévka Polévka  čočková se zeleninou (A: 01,09) 

Pondělí oběd 1 koprová omáčka, vejce, brambory, čaj, ovoce (A: 01,03,07) 

17.12. oběd 2 svatoštěpánský salát, pečivo, čaj, ovoce (A: 01,03,07,10) 

Svačina ZŠ chléb toustový, pom.vaječná, zelenina, čaj (A: 01,03,07) 

polévka Polévka cibulová se sýrem (A: 01,07) 

Úterý oběd 1 krůtí maso na zelenině, rýže, čaj (A: 01) 

18.12. oběd 2 zapečené boloňské penne, čaj (A: 01,03,07) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, šunková pěna, zelenina, čaj (A: 01,07) 



 

Jídelní lístek 

od 01.12.2018 do 21.12.2018 

Jídelní lístek 

polévka Polévka  vývar s kapřími  noky a zeleninou (A: 01,03,04,09) 

Středa oběd 1 sekaná pečeně, bramborová kaše, salát, čaj (A: 01,03,07) 

19.12. oběd 2 kuře na majoránce, šoulet, okurek, čaj (A: 01) 

Svačina ZŠ loupáček, kakao (A: 01,03,07) 

polévka Polévka rýžová se zeleninou (A: 01,09) 

Čtvrtek oběd 1 kuře na paprice, těstovina, čaj, ovoce (A: 01,07) 

20.12. oběd 2 svatební koláče, čaj (A: 01,03,07) 

Svačina ZŠ chléb kmínový, pom. sýrová s česnekem, ovoce, čaj (A: 01,07) 

polévka Polévka svatební (A: 01,03,09) 

Pátek oběd 1 hovězí maso na smetaně, knedlík houskový, čaj (A: 01,03,07,09) 

21.12. oběd 2 kotleta s restovanou cibulí, brambory, čaj (A: 01) 

Změna jídelníčku  a alergenů vyhrazena. 

Ke každému obědu se podává čaj, mléko, voda. 

 

01  
03  
04  
06 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek 
Vejce 
Ryby 
Sójové boby (sója) 

07  
09  
10 

Mléko 
Celer 
Hořčice 

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


