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  2  . 9. - 13. 9.  2019  

Pondělí Děti ZŠ – Raženka ½ ks  s vaječnou pomazánkou a zeleninou, ovoce, oplatek, sirup nebo 
2. 9. voda alergeny – pšen a ječmen. mouka, vejce, mléko

Ostatní – Polévka zeleninová alergeny –  pšen. mouka, celer

 Italský guláš, těstoviny, sirup nebo voda s pomerančem  alergeny – pšen. mouka, mléko

Úterý Polévka cibulová se sýrem alergeny – pšen. mouka, mléko       

 3. 9. Vejce, dušený špenát, brambory, ovoce, čaj bylinkový nebo voda s pomerančem  
alergeny –  pšen. mouka, vejce, mléko

Středa Polévka čočková alergeny – pšen. mouka, celer

 4. 9. Buchtičky s krémem, ovoce, čaj s citrónem nebo voda s pomerančem alergeny – pšen. mouka, 
vejce, mléko

 
Čtvrtek Polévka hovězí s těstovinou a jáhly alergeny – pšen. mouka, celer   

 5. 9. Hovězí maso na slanině, rýže, okurkový salát, čaj ovocný nebo voda s pomerančem 
alergeny -  pšen. mouka

Pátek Polévka dýňová – alergeny -  mléko

 6. 9. Filé pečené na másle, brambory s pažitkou, mrkev s jablky a celerem, sirup nebo

voda s pomerančem alergeny – pšen. mouka, ryba, mléko, celer

                                                                                    

Pondělí Polévka hrstková alergeny –  pšen. mouka, ječné kroupy, celer

 9. 9.          Vepřová pečeně, dušená mrkev, brambory, sirup bylinkový nebo                               
voda s pomerančem alergeny – pšen. mouka

    
Úterý Polévka z fazolových lusků alergeny – pšen. mouka, mléko

10. 9. Zapečené špagety se sýrem, červená řepa, ovoce-děti, čaj s citrónem nebo                          
voda s pomerančem alergeny –  pšen. mouka, mléko

Středa Polévka z červené řepy alergeny -  pšen. mouka, mléko   

11. 9. Pečená kuřecí stehna, brambory s pažitkou, rajčatový salát, čaj ov.-bylinný nebo 
voda s pomerančem alergeny  pšen. mouka 

Čtvrtek Polévka vločková s bramborem a zeleninou alergeny -  ovesné vločky, celer 

12. 9. Čočka na kyselo, zelí bílé s mrkví, chléb, ovoce, sirup nebo voda s pomerančem 
alergeny – pšen. a žitná mouka

Pátek Polévka bramborová alergeny – pšen. mouka, celer

13. 9.                       Rizoto z vepř. masa, okurkový salát, čaj se sirupem  nebo voda s pomerančem 
alergeny –  mléko 

Vaříme z čerstvých surovin. V tomto jídelníčku jsme použili tuto sezónní zeleninu: cibule, česnek,  
mrkev, celer, okurky, rajčata, paprika, špenát, zelí bílé, fazol. lusky, červená řepa, dýně


