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Přesnídávka 

Tavený sýr, 
rohlík, 
ovocný čajA – 1p,7, 
 

Čokoládové kuličky, 
 
mlékoA – 1p,7, 8 

Krůtí pomazánka, 
podmáslový chléb, rajče, 
čaj      A – 1p,7, 

Lososovápomazánka, 

ovsík,paprika, 

ovocný čajA –1p,4,7, 

Ovocný jogurt, 

vánočka, 

čaj       A –1p,3,7, 

 

Polévka 
Fazolová 
  A -1p,9, 

Hovězí 
                           A – 1p,9                                                   

Zeleninová  
A – 1p,9 

Brokolicová 
    A - 1p,7,9 

Kmínová 
    A - 1p,3,9 

 

Oběd  

Vepřové maso  

v mrkvi, 

brambor,  

ovocný nápoj  

                   A – 1p,9,  

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Rajská omáčka, 

klopsy, 

houskový knedlík, 

ovocný nápoj  

                          A -1p,3,7,9 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Vepřová játra 

na cibulce, 

dušená rýže, okurek, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,9 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Zapečené těstoviny 

s kuřecím masem 

a zeleninou, 

ovocný čaj 

                      A-1p,3,7,9 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

Vepřový přírodní řízek, 

brambor, 

kompot, 

ovocný nápoj 

A-1p,9, 

Krupeto z vepřového 

masa, 

zeleninový salát, 

ovocný nápoj  

                          A -1p, 9 

Kuře na paprice,  

houskový knedlík, 

ovocný nápoj 

                  A – 1p,3,7,9 

Hrachová kaše, 

ježek, cibulka, 

okurek, chléb,  

ovocný čaj 

                      A-1p, 9 

Selská sekaná pečeně, 

brambor, 

rajče,  

ovocný nápoj 

                        A-1p, 3, 9, 

 

 

Svačina 

Makový šáteček, 
ovoce, 
kakao        A – 1p,3,7,8 

Tuňáková pomazánka 

s ajvarem, zelenina,knuspi, 

ovocný čaj       A – 1p,4,7,9 

Tvarohový dezert, 

rohlík, jablko, 

ovocný čajA – 1p,7, 

Pomazánkové máslo 
s pažitkou, 
toustový chléb, okurek, 
mléko            A – 1p,3,7, 

Vajíčková pomazánka, 
chléb, rajče, 
ovocný čaj 

                     A – 1p,7,                      

 

 

 

Změna jídelního lístku vyhrazena!                                           p – mouka pšeničná,  ž – mouka žitná 
Kuchařky: Marie Procházková, Dana Kopecká,HylákováLenkaVedoucí školní jídelny: Alena Koňariková 

Ovoce, zelenina-dodává  MŠ 

         

 


