
alergeny alergeny

svačina Domácí jablečná přesnídávka, piškoty, mléko 1,7 svačina Ovocný jogurt s cornflakes, ovoce 7

Polévka zeleninová 1,9 Polévka bramborová 1,3,7,9

Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurek 7
PO

Vepřový plátek na paprikách, špagety 1,7

svačina Chléb, cizrnová pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,7,11 svačina Chléb, rybičková pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,3,4,7

svačina Chléb, máslo, plátkový sýr , ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Chléb, máslo, vařené vejce, ovoce, mléko 1,1a,3,7

Kuřecí vývar s drobením 1,3,9 Kuřecí vývar s těstovinou 1,3,9

ÚT ÚT

svačina Chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,3,7 svačina Toust. chléb, máslo, šunka, zelenina, mléko 1,1a,7

svačina Rohlík s máslem a medem, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Šlehaný tvaroh, ovoce, mléko 1,1a,7

Polévka kmínová s vejcem 1,3,9 Polévka žampionová 1,7

ST ST

svačina Chléb, tuňáková pomazánka, zelenina,mléko 1,1a,4,7 svačina Chléb, sýrová pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,7

svačina Krupicová kaše, ovoce 7 svačina Rohlík, lučina, ovoce, mléko 1,1a,7

Hovězí vývar s písmenky 1,3,9 Polévka srbská čorba 1,9

ČT ČT

svačina Rohlík, šunkové pom. máslo, zelenina, mléko 1,1a,7 svačina Chléb, jogurtová pomazánka,zelenina, mléko 1,1a,7

svačina Chléb, zeleninová pomazánka, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Obalený chléb ve vajíčku, zelenina, mléko 1,1a,3,7

Polévka kapustová s bramborem a paprikou 1,3,9 Polévka zelná (z hlávkového zelí) 1,7,9

PÁ PÁ

svačina Ovocný koláč, ovoce, mléko 1,1a,3,7 svačina Rohlík, pórková pomazánka, ovoce, mléko 1,1a,3,7

Poznámka: Mléko může být s ovocnou nebo kakaovou příchutí a po celý den je pitný režim doplněn čajem.

oběd

1,3

Pečené kuřecí stehno, rýže, kompot

Sekaná pečeně, vařený brambor, okurkový salát

oběd

oběd

oběd

Vepřový plátek na česneku, těstoviny

1,3,7
oběd

1,1a

1,3,7

Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot

Bramborové šišky s mákem

JÍDELNÍ LÍSTEK
4.12. - 8.12.2017 11.12. - 15.12.2017

PO

oběd

oběd

oběd

1,3,4,7

1,3,7,9

1,1a

1,7

oběd

oběd

Vepřové na smetaně, houskový knedlík

Fazole na kyselo, uzenina, chléb, okurek

Segedínský guláš, houskový knedlík

Seznam alergenů naleznete na nástěnce MŠ

Změna jídleníčku vyhrazena Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Jídlo připravila: Věra Hlubinková

Jídelníček sestavila: Magdaléna Šmídová 



alergeny alergeny

svačina Čokoládové kuličky s mlékem, ovoce 1,7 svačina

Polévka čočková 1,3,9

Rybí filé na kmíně, šť. brambor, zel. salát 4 PO
svačina Chléb, pom. máslo, plátový sýr, zelenina, mléko 1,1a,7 svačina

svačina Vánočka s máslem, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina

Hovězí vývar s kapáním 1,3,9

ÚT ÚT

svačina Chléb, vajíčková pomazánka, ovoce, mléko 1,1a,3,7 svačina

svačina Rohlík s nutelou, ovoce, mléko 1,1a,5,7 svačina

Polévka pórková 1,3,9

ST ST

svačina Chléb, tuňáková pomazánka, zelenina,mléko 1,1a,4,7 svačina

svačina Chléb, paštika, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina

Polévka gulášová 1

ČT ČT

svačina Chléb, cizrnová pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,7,11 svačina

svačina Domácí pribináček s piškoty, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina

Polévka česnečka 9

PÁ PÁ

svačina Obložený chléb, zelenina, mléko 1,1a,3,7 svačina

Poznámka: Mléko může být s ovocnou nebo kakaovou příchutí a po celý den je pitný režim doplněn čajem.

oběd oběd
Smažený řízek, bramborový salát 1,3,7,9

oběd oběd
Bavorské vdolečky, káva 1,3,7

oběd oběd
Přírodní vepřový plátek, rýže, kompot 1

oběd oběd
Vařené hovězí, rajská omáčka, housk. knedlík 1,3,7

JÍDELNÍ LÍSTEK
18.12. - 22.12.2017

PO oběd oběd

Seznam alergenů naleznete na nástěnce MŠ

Změna jídleníčku vyhrazena Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Jídlo připravila: Věra Hlubinková

Jídelníček sestavila: Magdaléna Šmídová 


