od 01.05.2022

do 31.05.2022

Pondělí 2.5.2022

Přesnídávka Chléb s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj (A: 01,04,07)
Polévka

Bramborová (A: 01,07,09)

Oběd

Vejce, čočka na kyselo, zelný salát s mrkví, čaj, tvarohový moučník (A:
01,03,07)

Svačina

Rohlík s plátkovým sýrem a okurkou, mléko (A: 01,07)

Úterý 3.5.2022

Přesnídávka Houska s pomazánkou z kořenové zeleniny, kakao (A: 01,07,09)
Polévka

Brokolicová

Oběd

Masová směs, špagety, kečup, sýr, pomerančový nápoj (koktejl), jablko
(A: 01,03,07)

Svačina

Kukuřičný chlebíček s máslem a kedloubkem, čaj (A: 07)

Středa 4.5.2022

Přesnídávka Chléb s šunkovou pěnou, bílá káva (A: 01,07)
Polévka

Rajská (A: 01,07)

Oběd

Bulgureto z drůbežího masa, mrkvový salát, čaj (koktejl) (A: 01,07,09)

Svačina

Ovocný talíř, voda

Čtvrtek 5.5.2022

Přesnídávka Čoko-kuličky s mlékem a ovocem, čaj (A: 01,07)
Polévka

Rýžová s vejci a zeleninou (A: 01,03,07,09)

Oběd

Segedínský guláš, houskový knedlík, malinový nápoj, banán (A:
01,03,07)

Svačina

Chléb s máslem a karotkou, caro (A: 01,07)

Pátek 6.5.2022

Přesnídávka Chléb s máslem a vajíčkem a paprikou, mléko (A: 01,03,07)
Polévka

Hrachová se zeleninou (A: 07,09)

Oběd

Přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše, červená řepa, čaj (A: 07)

Svačina

Rohlík s máslem a džemem, voda (A: 01,07)

od 01.05.2022

do 31.05.2022

Pondělí 9.5.2022

Přesnídávka Houska s čočkovou pomazánkou a rajčátkem, caro (A: 01,07)
Polévka

Zeleninová se sýrovým kapání (A: 01,03,07,09)

Oběd

Halušky se zelím, masové výpečky, broskvový čaj, ovoce (A: 01,03,07)

Svačina

Přesnídávka zahradní směs s piškotem, čaj (A: 01,03,07)

Úterý 10.5.2022

Přesnídávka Smetánek s ovocem, čaj (A: 07)
Polévka

Květáková s vajíčkem (A: 01,03,07)

Oběd

Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže, strouhaná mrkev, čaj (koktejl)
(A: 01,07)

Svačina

Rohlík s pomazánkovým máslem a paprikou, kakao (A: 01,07)

Středa 11.5.2022

Přesnídávka Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, bílá káva (A: 01,07)
Polévka

Čočková se zeleninou (A: 01,07,09)

Oběd

Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát "Sombrero", čaj (koktejl) (A:
01,03,07)

Svačina

Slunečnicový chléb s pažitkovou pomazánkou a banán, čaj (A: 01,07)

Čtvrtek 12.5.2022

Přesnídávka Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (A: 01,04,07)
Polévka

Pórková s hráškem (A: 01,07)

Oběd

Kuře na paprice, těstoviny, pomerančový nápoj (koktejl) (A: 01,03,07)

Svačina

Dalamánek s perlou a okurkou, mléko (A: 01,03,07)

Pátek 13.5.2022

Přesnídávka Kaiserka s tvarohovou pomazánkou a jablíčkem, kakao (A: 01,03,07)
Polévka

Slepičí s nudlemi a zeleninou (A: 01,03,07,09)

Oběd

Buchtičky s vanilkovým krémem, čaj s citrónem (kakao), jablko (A:
01,03,07)

Svačina

Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj (A: 01,07)

od 01.05.2022

do 31.05.2022

Pondělí 16.5.2022

Přesnídávka Krupicová kaše s jahodami, čaj (A: 01,07)
Polévka

Písmenková se zeleninou (A: 01,03,09)

Oběd

Mexický guláš, dušená rýže, paprika, rybízový čaj (koktejl) (A: 01,07)

Svačina

Rohlík s křenovou pomazánkou, mléko (A: 01,07)

Úterý 17.5.2022

Přesnídávka Tvarohový závin a jablíčko, bílá káva (A: 01,03,07)
Polévka

Zelňačka (A: 01,07)

Oběd

Rybí filé na másle, bramborová kaše, třešňový kompot, čaj (koktejl) (A:
01,04,07)

Svačina

Chléb s játrovou pomazánkou a okurkou, džus (A: 01,07)

Středa 18.5.2022

Přesnídávka Chléb s máslem a eidam sýrem s mrkví, čaj (A: 01,07)
Polévka

Zeleninová s drožďovými knedlíčky (A: 01,03,07,09)

Oběd

Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, brusinky, čaj (A:
01,03,07,09,10)

Svačina

Rohlík s pomazánkovým máslem a banánem, caro (A: 01,07)

Čtvrtek 19.5.2022

Přesnídávka Houska s avokádovou pomazánkou, kakao (A: 01,07)
Polévka

Fazolová se zeleninou (A: 09)

Oběd

Zapečené těstoviny se šunkou, salát "Coleslaw", jahodový nápoj (A:
01,03,07,09)

Svačina

Semínkový rohlík s budapešťskou pomazánkou, čaj (A: 01,03,07)

Pátek 20.5.2022

Přesnídávka Chléb se švédskou pomazánkou, čaj (A: 01,04,07)
Polévka

Francouzská se zeleninou (A: 01,03,09)

Oběd

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, pomerančový nápoj (koktejl)
(A: 01,03,07,09,10)

Svačina

Rohlík s pórkovou pomazánkou, mléko (A: 01,07)

od 01.05.2022

do 31.05.2022

Pondělí 23.5.2022

Přesnídávka Chléb s paprikovou pomazánkou, mléko (A: 01,07)
Polévka

Z vaječné jíšky se zeleninou (A: 01,03,07,09)

Oběd

Poděbradské vepřové maso, těstoviny, ovocný čaj (koktejl) (A: 01,03,07)

Svačina

Celozrnné pečivo s bylinkovou pomazánkou, čaj (A: 01,03,07,11)

Úterý 24.5.2022

Přesnídávka Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (A: 01,04,07)
Polévka

Mrkvová s vločkami (A: 01,07)

Oběd

Buchty s tvarohem a mákem, bílá káva (čaj), banán (A: 01,03,07)

Svačina

Rohlík se zeleninovou pomazánkou, voda (A: 01,07)

Středa 25.5.2022

Přesnídávka Rohlík s máslem a kladenkou, malcao (A: 01,07)
Polévka

Ze zeleného hrášku (A: 01,07)

Oběd

Kuřecí stehno na kysaném zelí, bramborový knedlík, šípkový čaj (A:
01,03,07)

Svačina

Dýňový chléb se žervé a rajčátko, čaj (A: 01,07)

Čtvrtek 26.5.2022

Přesnídávka Chléb s vaječnou pomazánkou a ředkvičkou, čaj (A: 01,03,07)
Polévka

Zeleninová s kuskusem (A: 01,03,07,09)

Oběd

Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, paprika, hruškový nápoj (A:
01,07)

Svačina

Ovocná miska, voda

Pátek 27.5.2022

Přesnídávka Müsli s ovocem a mlékem, čaj (A: 01,07)
Polévka

Špenátová s vajíčkem (A: 01,03,07)

Oběd

Čevabčiči, brambory, hořčice, cibulka, malinový nápoj, jablko (A: 01,07)

Svačina

Chléb s pomazánkovým máslem s mrkvičkou, mléko (A: 01,07)

od 01.05.2022

do 31.05.2022

Pondělí 30.5.2022

Přesnídávka Rohlík s celerovou pomazánkou, bílá káva (A: 01,07,09)
Polévka

Gulášová (A: 01,07,09)

Oběd

Rybí filé s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, čaj s citrónem (A:
01,04,07)

Svačina

Chléb s vaječnou pomazánkou a paprikou, čaj (A: 01,03,07)

Úterý 31.5.2022

Přesnídávka Chléb s drožďovou pomazánkou a okurkou, čaj (A: 01,03,07)
Polévka

Kroupová (A: 01)

Oběd

Kuře s penne a peperonátou, rybízový nápoj (koktejl), ovoce (A:
01,03,07)

Svačina

Palačinky s borůvkovým džemem, mléko (A: 01,03,07)
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ! :-)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01
03
04
07

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Mléko

09
10
11

Celer
Hořčice
Sezamová semena

