Základní škola a Mateřská škola Černčice

Jídelníček
od 18.03.2019

do 22.03.2019

Pondělí 18.3.2019
Přesníd.

chléb, holandská pomazánka, okurka, instantní čaj, vita káva (a: 01,03,07,10,52)

Polévka

hráškový krém (a: 07,09,13)

Oběd

kantonská rýže s krůtím masem, červená řepa steril., ochucené mléko, voda s
citrónem (a: 01,03,06,07)

Svačina

lámankový chléb s máslem, jablka, ovocný čaj biogena (a: 01,02,07)

Úterý 19.3.2019
Přesníd.

chléb, pomazánka z olejovek, paprika, trvanlivé mléko, ovocný čaj agtivitea (a:
01,04,07)

Polévka

drožďová (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

vepřové v mrkvi, brambory, (zš bílý jogurt s čokoládou), čaj, džus - bon extra (a:
01,07,09,13)

Svačina

rohlík s ramou a marmeládou, hroznové víno, džus - bon extra (a: 01,03,07)

Středa 20.3.2019
Přesníd.

celozrnné pečivo, celerová pomazánka, rajčata, vita káva, ovocný čaj agtivitea (a:
01,07,09,52)

Polévka

kmínová s vejcem (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

masové koule v rajské omáčce, těstoviny, džus - bon extra, mléko (a: 01,03,07,09,13)

Svačina

houska s ramou, dušená šunka, banány, čaj s medem (a: 01,06,07)

Čtvrtek 21.3.2019
Přesníd.

bílý jogurt s müsli, jablka, trvanlivé mléko, ovocný čaj agtivitea (a: 01,05,06,07,11)

Polévka

rajčatová s tarhoňou (a: 01,07)

Oběd

čočka po brněnsku, chléb, paprika,(zš ovoce), voda se sirupem, instantní čaj (a:
01,07)

Svačina

chléb, rozhuda, ředkvičky, ovocný čaj gastro (a: 01,07)

Pátek 22.3.2019
Přesníd.

koláče s tvarohem a rozinkami, bílá káva, čaj ovocný biogena, jablka (a: 01,03,07)

Polévka

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

Oběd

kuřecí ragů, gnocchi ( bramborové noky), voda s citrónem, ovocný čaj gastro (a:
01,03,07)

Svačina

chléb, tofu pomazánka, okurka, čaj (a: 01,07)

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

01
02
03
04
05
06

Obiloviny obsahující lepek
Korýši
Vejce
Ryby
Arašídy (podzemnice olejná)
Sójové boby (sója)

Změna jídelníčku vyhrazena

07
09
10
11
13
52

Mléko
Celer
Hořčice
Sezamová semena
Vlčí bob
Obiloviny - žito

Ovoce je zařazováno dle aktuální nabídky.

Základní škola a Mateřská škola Černčice

Jídelníček
od 18.03.2019

do 22.03.2019

Ouzká Simona - hlavní kuchařka

Koubková Martina - vedoucí ŠJ

