Základní škola a Mateřská škola Černčice

Jídelníček
od 29.11.2021

do 03.12.2021

Pondělí 29.11.2021
Přesníd.

chléb, pomazánka z pohanky, paprika , trvanlivé mléko, čaj (a: 01,06,07,10)

Polévka

rajčatová se sýrem (a: 01,07,09,13)

Oběd

přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem, voda se sirupem,
ovocný čaj, voda (a: 01,07)

Svačina

bageta s ramou a šunkou, čaj jemča (a: 01,06,07)

Úterý 30.11.2021
Přesníd.

čokoládové kuličky s mlékem, ovoce, bílá káva, čaj biogena (a: 01,07)

Polévka

zeleninová s písmenky (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

rizoto z vepřového masa, zelný salát s červenou řepou, džus, voda s citrónem, voda
(a: 07)

Svačina

chléb, drůbeží pomazánka, okurka, ovocný čaj jemča (a: 01,03,07)

Středa 1.12.2021
Přesníd.

kváskový chléb, nemanická s lučinou, kedluben, caro bílá káva, čaj biogena (a:
01,07,10)

Polévka

čočková (a: 01,07,09,13)

Oběd

bramborové šišky ve strouhance, bílá káva, ovocný čaj agtivitea, voda, (zš jogurt bílý
s müsli) (a: 01,03,05,06,07,11)

Svačina

celozrnné pečivo s pažitkovým máslem, ovoce, čaj biogena (a: 01,06,07)

Čtvrtek 2.12.2021
Přesníd.

veka, pomazánka z tuňáka, paprika, švédský čaj, ovocný čaj biogena (a:
01,03,04,07)

Polévka

hovězí rychlá s vejcem (a: 03,07,09,13)

Oběd

segedínský guláš, houskové knedlíky, ovoce, ovocný nápoj, čaj, voda (a:
01,03,07,09,13)

Svačina

houska, kakaová pomazánka z cizrny, granko, ovoce (a: 01,06,07)

Pátek 3.12.2021
Přesníd.

rohlík s ramou a marmeládou, ovoce, trvanlivé mléko, ovocný čaj gastro (a: 01,03,07)

Polévka

cibulová (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

cikánská hovězí pečeně, brambory, džus, mléko, voda (a: 01,07,10)

Svačina

chléb, pomazánka z vajíček, voda se sirupem (a: 01,03,07,10)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01
03
04
05

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Arašídy (podzemnice olejná)
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Mléko
Celer
Hořčice
Sezamová semena
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Sójové boby (sója)
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Změna jídelníčku vyhrazena, ovoce a zelenina dle aktuální nabídky.
Koubková Martina
Ouzká Simona
vedoucí ŠJ
hlavní kuchařka

Vlčí bob

