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Základní škola a Mateřská škola Lesnice,
p.o., č.ú.: 181798399/0300

Jídelníček
do

Pondělí 12.7.2021
pomazánka celerová s tvarohem, rohlík, čaj, zelenina, kakao  (A: 07,09)Přesnídávka

polévka vločková  (A: 01,07,09)Polévka

vepřové maso pečené, dušený špenát, brambory  (A: 01)Oběd 1

těstoviny zapečené s uzeninou a hráškem  (A: 01,03,06,07)Oběd 2

bublanina třená s ovocem, čaj, mléko  (A: 01,03,07)Svačina

Úterý 13.7.2021
pomazánka sojová, chléb, pletýnka, čaj, bílá káva, zelenina, ovoce  (A: 06,07)Přesnídávka

polévka květáková  (A: 01,03,07)Polévka

špagety se sojovým masem a rajčaty  (A: 01,06,07)Oběd 1

vepřové ražniči, brambory, tatarská omáčka  (A: 06)Oběd 2

chléb s pomazánkovým máslem, čaj, ovoce  (A: 01,07)Svačina

Středa 14.7.2021
pomazánka vaječná, chléb finský, rohlík, chia bulka, čaj, kakao, zelenina  (A: 01,03,06,07,10)Přesnídávka

hovězí polévka s těstovinou  (A: 09)Polévka

kuře pečené na medu, rýže basmati, ovoce  (A: 01,07)Oběd 1

bramborák s uzeninou, zeleninová obloha, ovoce  (A: 01,03,06,07)Oběd 2

čočkový salát se zeleninou, džus, čaj  (A: 09)Svačina

Čtvrtek 15.7.2021
chléb, máslo, sýr, šunka, zelenina  (A: 01,07)Přesnídávka

polévka ruský boršč  (A: 01,07,09)Polévka

koprová omáčka, vejce, brambory  (A: 01,03,07)Oběd 1

jazyk vepřový smažený, brambory, zeleninová obloha  (A: 01,03,07)Oběd 2

bulgur s ovocem slazený medem, čaj, mléko, džus  (A: 01,07)Svačina

Pátek 16.7.2021
domácí tvarohovo-smetanový krém, piškoty, rohlík, ovoce, čaj, džus  (A: 01,03,06,07)Přesnídávka

polévka jarní s drožďovým kapáním  (A: 01,03,09)Polévka

chilli con carne, chléb  (A: 01)Oběd 1

bratislavské vepřové maso, brambory  (A: 01,07,09)Oběd 2

pomazánka rozhuda, rohlík, rohlík vita, čaj s citronem, kakao, zelenina, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina

Změna jídelníčku vyhrazena, menu 2 je sestaveno pouze pro cizí strávníky.
Zpracovala vedoucí školní jídelny Kubíčková Veronika, jídlo připravila Čechová Karin.
Může obsahovat stopy alergenů, jídlo je určeno k přímé spotřebě.
Přejeme vám dobrou chuť!
Pro odhlášení, přihlášení obědů volejte nebo pište sms na telefonní číslo 601 116 353.
Při objednávce pět a méně porcí, jídlo nevaříme.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


