Základní škola a Mateřská škola Černčice

Jídelníček
od 13.05.2019

do 17.05.2019

Pondělí 13.5.2019
Přesníd.

chléb, pomazánka z nivy, okurka, trvanlivé mléko, ovocný čaj biogena (a: 01,07)

Polévka

hovězí s játrovou rýží (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

pečené kuřecí stehno, dušená rýže, kompot třešně, ochucené mléko, voda s citrónem
(a: 01,07)

Svačina

vícezrnný chléb s ramou, jablka, ovocný čaj jemča (a: 01,03,07)

Úterý 14.5.2019
Přesníd.

chléb, pomazánka z kuřecího masa, banány, bílá káva, ovocný čaj (a: 01,07,10)

Polévka

zeleninová s noky (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

vepřová pečeně, bramborové knedlíky, dušené zelí, džus - bon extra, ovocný čaj
biogena (a: 01,03,10,12)

Svačina

rohlík s ramou, strouhaný sýr, cherry rajčátka, ovocný čaj biogena (a: 01,03,07)

Středa 15.5.2019
Přesníd.

jáhlová kaše, hroznové víno, trvanlivé mléko, ovocný čaj jemča (a: 01,07)

Polévka

rajčatová se sýrem (a: 01,07,09,13)

Oběd

krůtí maso na kmíně, brambory, ( zš bílý jogurt), voda se sirupem, ovocný čaj
neslazený (a: 01,07,09,13)

Svačina

chléb, ředkvičková pomazánka, ovocný čaj (a: 01,07)

Čtvrtek 16.5.2019
Přesníd.

loupáčky, jablka, caro bílá káva, ovocný čaj gastro (a: 01,03,07)

Polévka

květáková (a: 01,03,07,09,13)

Oběd

hrachová kaše s cibulkou, vařená vejce, sterilované okurky, chléb, mojito, instantní čaj
(a: 01,03,07,10)

Svačina

chléb, tvarohová pomazánka s bazalkou, džus - bon extra (a: 01,07)

Pátek 17.5.2019
Přesníd.

houska, grónská pomazánka, paprika, trvanlivé mléko, ovocný čaj jemča (a:
01,04,07,10)

Polévka

česneková (a: 03,07,09,13)

Oběd

hovězí debrecínská pečeně, těstoviny,( zš ovoce), džus - bon extra, mléko (a:
01,06,07)

Svačina

celozrnné pečivo s bylinkovou lučinou, jablka, instantní čaj (a: 01,07)

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

01
03
04
06
07

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Sójové boby (sója)
Mléko

Změna jídelníčku vyhrazena

09
10
12
13

Celer
Hořčice
Oxid siřičitý a siřičitany
Vlčí bob

Ovoce je zařazováno dle aktuální nabídky.

Základní škola a Mateřská škola Černčice

Jídelníček
od 13.05.2019

do 17.05.2019

Ouzká Simona - hlavní kuchařka

Koubková Martina - vedoucí ŠJ

