
                            Jídelní lístek :o)     

              27. 3. 2023 – 31. 3. 2023   

    

    Pitný režim:    Ovocný čaj lesní ovoce, voda    

                                                    Ovoce:            Banány         

   Svačinka:       Okurková pmazánka, karlovarský rohlík, paprika, ov. mléko (1/1,7)  

        Pondělí  Oběd:              Polévka himalájský mix  (9,10,12) – z míchaných luštěnin a koř.zeleniny  

     Rybí filé na másle s rajčaty a sýrem, brambory (1/1,4,7,10,12) 

    Grilovaná zelenina (7)  (1/1,1/2,3,7,10,12) 

                                                   Svačinka: Venkovský chléb s pomazánkou krůtí s vejci, sal.okurka, ov.čaj   

 ==============================================================================  

                       Pitný režim:  Ovocný čaj malinový, voda s mátou 

    Ovoce:  Jablíčka  

Svačinka: Smetanový jogurt s datl.sirupem, ovoce, musli, ovocný čaj (1/1,1/4,7)  
     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

        Carmenky      

 Úterý  Oběd:  Polévka zimní s křenem (1/1,7,10,12) 

            Rizoto s krůtím masem a sýrem (1/1,7,10,12) 

            Zelný salát s mrkví (12) 

            pro oslavence malá dobrůtka   (1/1,1/3,1/4,1/5,4,6,7)  

    Svačinka: Pomazánka rybičková s mrkví, sojová veka, rajčátko, ov.čaj  

 ============================================================================== 

Pitný režim:  Ovocný čaj lesní ovoce, voda s citrónem   

  Ovoce:  Mandarinky     (1/1,1/2,1/3,3,6,7,8,11)  

   Svačinka:  Pomazánka ředkvičková s tvarohem, omega 3 raženka, sal.okurka, kakao 
     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                                   Péti 

 Středa  Oběd:  Polévka hráškový krém s krutony (1/1,1/2,1/3,7,12) 

     Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše  (1/1,1/2,3,7,10,12) 

            Červená řepa (12) 

             pro oslavence malá dobrůtka    (1/1)  

  Svačinka: Pomazánka čočkové máslo, karlovarský rohlík, mrkvička, ovocný čaj  

============================================================================== 

    Pitný režim:    Ovocný čaj citróne se zázvorem voda s mátou 

                                                    Ovoce:            Banány     (1/1,1/2,1/3,4,7)   

   Svačinka:       Sleďová pomazánka, grah.veka, sal.okurka, caro káva 
NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                 Nicolky 

 Čtvrtek  Oběd:              Polévka kuřecí se zeleninou a těstovinami (1/1,9,10,12)  

     Segedinský guláš, knedlík s chia semínky(1/1,1/2,1/3,3,7,10,12) 

     Džus           

   pro oslavence malá dobrůtka      

                                                   Svačinka:  Jogurtovéé pitíčko s probiotiky, piškotky, jablíčko, ovocný ča j (1/1,3,7) 

 ============================================================================== 

Pitný režim: Ovocný čaj jahodový, voda s pomerančem 

    Ovoce:  Jablíčka    (1/1,1/2,1/3,4,6,7) 

    Svačinka: Pomazánka z rybiček v tomatě s okurkou, veka, granko 
NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ 

  Dominička  

        Pátek  Oběd:  Polévka kmínová se zeleninou (9,10,12)  

Kuře na paprice, sýrové tortelliny (1/1,7,10,12)  

pro oslavence malá dobrůtka   (1/1,1/2, 7,10,12) 

Svačinka:  Pomazánka z hovězího masa, podm.chléb,  rajčátko, ov.čaj  

            ============================================================================== 

  S láskou dětem uvaří: Darina Sedláková , Kateřina Staňková  Jídelníček sestavila: Andrea Kozáková 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

V závorce za pokrmem jsou uvedeny alergeny, které pokrm obsahuje. Vyskytující se alergeny: 1-obiloviny-1/1 pšenice,1/2 žito,1/3 ječmen,1/4 

oves,1/5 špalda , 3-vejce,4-ryby,6-sojové boby,7-mléko,9-celer,10-hořčice,11-sezam,12-oxid siřičitý 

     symbol znamená         zkoušíme poprvé 

http://www.google.cz/imgres?q=slun%C3%AD%C4%8Dko+kreslen%C3%A9&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=Dmu0TFhGmht5eM:&imgrefurl=http://www.zsamsvrchlabi.wbs.cz/RADA-SKOLY.html&docid=hSxcamhM1LZkvM&imgurl=http://zsamsvrchlabi.wbs.cz/kreslene_gif/slunicko.jpg&w=144&h=91&ei=FE2CUd92itayBs6igLgL&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=2&tbnh=72&tbnw=115&start=13&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:0,i:218&tx=64&ty=31
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122


                            Jídelní lístek :o)     

              20. 3. 2023 – 24. 3. 2023   

    

    Pitný režim:    Ovocný malinový, voda    

                                                    Ovoce:            Banány    (1/1,1/2,1/3,4,6,7)    

   Svačinka:       Rybičková pomazánka se žervé a okurkou, venk.chléb, mrkvička, caro káva  

     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                 Dianky 

       Pondělí  Oběd:              Polévka rajská ontario  (1/1,9,10,12) – z míchaných luštěnin a koř.zeleniny  

     Šišky s mákem (1/1,7) 

    Broskvový kompot 

    pro oslavence malá dobrůtka      

                                                   Svačinka: Kovářský chléb s česnekovou pomazánkou, rajčátko, ov.čaj  (1/1,1/2,6,7) 

 ==============================================================================  

                       Pitný režim:  Ovocný citrón se zázvorem, voda s pomerančem 

    Ovoce:  Hrušky  
     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

        Valinky 

   Svačinka: Krupička posypaná grankem, ovoce, ov.čaj (1/1,6,7)  
     pro oslavence malá dobrůtka 

 Úterý  Oběd:  Překvapení šéfkuchaře – luštěninové jídlo 

     Pórková polévka (1/1,7) 

            Karbanátky z fazolí, batátovo mrkvové pyré (1/4,3,7) 

            Džus       

    Svačinka: Pomazánka avokádová, karlovarský rohlík, žl.paprika,,ov.čaj (1/1,7)   

 ============================================================================== 

Pitný režim:  Ovocný čaj lesní ovoce, voda s mátou 

  Ovoce:  Jablíčka   (1/1,1/3,1/4,4,6,7)  

   Svačinka:  Pomazánka z rybiček v tomatě, sojová  veka, sal.okurka, kakao 
     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                 Shkelzenka a Aničky 

 Středa  Oběd:  Polévka bramboračka (9,10,12) 

     Pečené kuře, rýže  (1/1,10,12) 

            Zelný salát s mrkví (12) 

             pro oslavence malá dobrůtka     

  Svačinka: Pomazánka vepřová, chléb, rajčátko, ovocný čaj (1/1,1/2,7,10,12) 

============================================================================== 

    Pitný režim:    Ovocný čaj jablíčko se šípkem voda s citrónem 

                                                    Ovoce:            Banány     (1/1,1/2,6,7)   

   Svačinka:       Sojová pomazánka, grah.veka, sal.okurka, vanilkové mléko 
NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                 Davídka 

 Čtvrtek  Oběd:              Polévka chaben (1/1,3,10,12) – s vepř.masem,mrkví a haluškami 

     Karbenátky s kapustou, bramborová kaše (1/1,1/2,3,7,10,12) 

     Červená řepa (12)        

   pro oslavence malá dobrůtka      

                                                   Svačinka:  Jablíčkový moučník s polevou, mandarinka, ovocný ča j (1/1,3,6,7) 

 ============================================================================== 

Pitný režim: Ovocný čaj švestkový, voda s mátou 

    Ovoce:  Jablíčka    (1/1,1/2,6,7) 

    Svačinka: Dýnová pomazánka, houska, sal.okurka, granko 

        Pátek  Oběd:  Polévka zeleninová s jáhlami (9,10,12)  

Mrkev s hráškem, krůtí výpečky, brambory (1/1,7,10,12)   

Svačinka:  Pomazánka kuřecí s okurkou, veka, rajčátko, ov.čaj (1/1,1/2, 1/3,7,10,12)  
            ============================================================================== 

  S láskou dětem uvaří: Darina Sedláková , Kateřina Staňková  Jídelníček sestavila: Andrea Kozáková 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

V závorce za pokrmem jsou uvedeny alergeny, které pokrm obsahuje. Vyskytující se alergeny: 1-obiloviny-1/1 pšenice,1/2 žito,1/3 ječmen,1/4 

oves,1/5 špalda , 3-vejce,4-ryby,6-sojové boby,7-mléko,9-celer,10-hořčice,11-sezam,12-oxid siřičitý 

     symbol znamená         zkoušíme poprvé 

http://www.google.cz/imgres?q=slun%C3%AD%C4%8Dko+kreslen%C3%A9&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=Dmu0TFhGmht5eM:&imgrefurl=http://www.zsamsvrchlabi.wbs.cz/RADA-SKOLY.html&docid=hSxcamhM1LZkvM&imgurl=http://zsamsvrchlabi.wbs.cz/kreslene_gif/slunicko.jpg&w=144&h=91&ei=FE2CUd92itayBs6igLgL&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=2&tbnh=72&tbnw=115&start=13&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:0,i:218&tx=64&ty=31
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122


                            Jídelní lístek :o)     

              13. 3. 2023 – 17. 3. 2023   

    

    Pitný režim:    Ovocný lesní jahoda, voda    

                                                    Ovoce:            Banány        

   Svačinka:       Tuňáková pomazánka, venk.chléb, sal.okurka, caro káva (1/1,1/2,1/3,4,7)  

     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                 Matvií 

       Pondělí  Oběd:              Polévka siesta  (1/4,9,10,12) – z míchaných luštěnin a koř.zeleniny  

     Špagety po boloňsku se sýrem (1/1,7,10.12) 

    Džus  

    pro oslavence malá dobrůtka      

                                                   Svačinka: Sladový chléb s se žervé s rajčátkem, ov.čaj  (1/2,1/3,1/5,7) 

 ==============================================================================  

                       Pitný režim:  Ovocný šípek s jablíčkem, voda s pomerančem 

    Ovoce:  Hrušky      

   Svačinka: Špaldová krupička s datlovým sirupem, ovoce, ov.čaj (1/5,7)  
     NAROZENINOVÉ MENU NA PŘÁNÍ  

                    Oliverka a Ondráška 

 Úterý  Oběd:  Polévka hustá zeleninová (9,10,12)  

     Buchtičky s krémem  (1/1,3,7) 

            Džus  

            pro oslavence malá dobrůtka    

    Svačinka: Pomazánka domácí „bulharka, houska, sal.okurka, ov.čaj (1/1,1/2,6,7,10) 

 ============================================================================== 

Pitný režim:  Ovocný čaj citrón se zázvorem, voda s mátou 

  Ovoce:  Jablíčka     

   Svačinka:  Pórková pomazánka, sojová veka, rajčátko, kakao (1/1,1/3,1/4,,6,7) 

 Středa  Oběd:  Polévka kuřecí s kapáním a zeleninou (1/1,3,9,10,12)  

     Krůtí játra na cibulce, rýže (1/1,10,12) 

     Červená řepa (12)        

         (1/1,1/2,7)   

  Svačinka: Podmáslový chléb s máslem a sýrem, mrkvička,  ovocný čaj 

============================================================================== 

    Pitný režim:    Ovocný čaj švestkový, voda s citrónem 

                                                    Ovoce:            Banány      (1/1,1/2,4,7)   

   Svačinka:       Pomazánka rybičková, grahamová veka, mrkvička, karam.mléko  

 Čtvrtek  Oběd:              Polévka z fazolových lusků (1/1,7,12)  

    Kuřecí nudličky na kari, těstoviny (1/1,10,12)  

    Zelný salát s mrkví (12)  

          

                                                   Svačinka:  Pomazánka kuřecí s kapií, chléb, sal.okurka, ovocný ča j (1/1,1/2,7,10,12) 

 ============================================================================== 

Pitný režim: Ovocný čaj malinový, voda s mátou 

    Ovoce:  Jablíčka     

    Svačinka: Čočková pomazánka, houska, rajčátko, granko (1/1,1/2,6,7) 

        Pátek  Oběd:  Polévka zeleninová s pohankou (9,10,12)  

Rybí filé na másle, brambory (4,10,12) 

Mrkvičkový salát (12) 

    

Svačinka:  Musli tyčinka, mandarinka, ov.čaj (1/1,1/3,1/4.5,7) 

            ============================================================================== 

  S láskou dětem uvaří: Darina Sedláková , Kateřina Staňková  Jídelníček sestavila: Andrea Kozáková 

                 

Změna jídelníčku vyhrazena. 
V závorce za pokrmem jsou uvedeny alergeny, které pokrm obsahuje. 

Vyskytující se alergeny: 1-obiloviny-1/1 pšenice,1/2 žito,1/3 ječmen,1/4 oves,1/5 špalda 

                               3-vejce,4-ryby,5-arašídy,6-sojové boby,7-mléko,9-celer,10-hořčice,11-sezam,12-oxid siřičitý 

     symbol znamená         zkoušíme poprvé 

http://www.google.cz/imgres?q=slun%C3%AD%C4%8Dko+kreslen%C3%A9&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=Dmu0TFhGmht5eM:&imgrefurl=http://www.zsamsvrchlabi.wbs.cz/RADA-SKOLY.html&docid=hSxcamhM1LZkvM&imgurl=http://zsamsvrchlabi.wbs.cz/kreslene_gif/slunicko.jpg&w=144&h=91&ei=FE2CUd92itayBs6igLgL&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=2&tbnh=72&tbnw=115&start=13&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:0,i:218&tx=64&ty=31
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122
http://www.google.cz/imgres?q=dort+kreslen%C3%BD&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=utfFKzJHc-I_WM:&imgrefurl=http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/cartoon-birthday-cake-card_88261504.html&docid=bkZkdWPz5k6OjM&imgurl=http://images.clipartlogo.com/files/ss/original/882/88261504/cartoon-birthday-cake-card.jpg&w=450&h=450&ei=0icnUoi9O8nLswbi94DACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=83&dur=406&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&page=1&tbnh=132&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:14,s:0,i:122


                            Jídelní lístek :o)     

              27. 2. 2023 – 3. 3. 2023   

    

    Pitný režim:    Ovocný zázvor s citrónem, voda    

                                                    Ovoce:            Banány        

   Svačinka:       Pomazánka sleďová, veka, sal.okurka, granko (1/1,1/2,1/3,4,6,7) 

        Pondělí  Oběd:              Polévka rajská s těstovinami  (1/1,9,2)  

     Hrachová kaše s cibulkou, okurek, chléb (1/1,1/2,10,12) 

    Džus  

    pro hrachové jedlíky malá dobrůtka      

       

                                                   Svačinka: Sladový chléb s máslem a rajčátkem, ovocný čaj s medem (1/2,1/3,1/5,7) 

 ==============================================================================  

                       Pitný režim:  Ovocný šípek s jablíčkem, voda s pomerančem 

    Ovoce:  Hrušky    (1/1,1/2,1/3,3,6,7,8,11)   

   Svačinka: Okurková pomazánka, omega 3 raženka, rajčátko, Caro káva  

 Úterý  Oběd:  Polévka zimní s křenem (1/1,7,10,12)  

     Zapečené těstoviny se zeleninou, krůtím masem a sýrem  (1/1,3,7,10,12) 

            Červená řepa (12) 

               

    Svačinka: Jogurtové pitíčko, piškotky, jablíčko, ov.čaj (1/1,3,7)  

 ============================================================================== 

Pitný režim:  Ovocný čaj lesní jahoda, voda s mátou 

  Ovoce:  Jablíčka   (1/1,1/2,6,7)  

   Svačinka:  Tvarohová nutela, houska, pomeranč, čaj s mlékem 

 Středa  Oběd:  Polévka zeleninová (9,10,12)  

     Sekaná pečeně, bramborová kaše (1/1,1/2,3,7,10,12) 

     Zelný salát s mrkví (12)        

        (1/1,1/2,3,7,10,12)   

  Svačinka: Pomazánka maminčina masová, venkovský chléb,  paprika, ovocný čaj 

============================================================================== 

    Pitný režim:    Ovocný čaj šípek s jablíčkem, voda s citrónem 

                                                    Ovoce:            Banány     (1/1,1/3,1/4,1/5,6,4,7)   

   Svačinka:       Pomazánka rybičková se žervé, sojová veka, sal.okurka, kakao  

 Čtvrtek  Oběd:              Polévka hladové já (9,10,12) – z míchaných luštěnin a koř.zeleniny 

    Rýžový nákyp s meruňkami (3,7)  

    Džus  

          

                                                   Svačinka:  Sýrové nitě, banketka, cherry rajčátko, ovocný ča j (1/1,7) 

 ============================================================================== 

Pitný režim: Ovocný čaj malinový, voda s mátou 

    Ovoce:  Jablíčka    (1/1,7) 

    Svačinka: Fazolová pomazánka, karlovarský rohlík, paprika, ovocné mléko  

        Pátek  Oběd:  Polévka drožďová se zeleninou (1/1,3,7,9,10,12)  

Hovězí po námořnicku, brambory (1/1,10,12) 

Hlávkový salát (12) 

    

Svačinka:  Domácí „játrovka“, rohlík, rajčátko, ov.čaj (1/1,1/2,7) 

            ============================================================================== 

  S láskou dětem uvaří: Darina Sedláková , Kateřina Staňková  Jídelníček sestavila: Andrea Kozáková 

                 

Změna jídelníčku vyhrazena. 
V závorce za pokrmem jsou uvedeny alergeny, které pokrm obsahuje. 

Vyskytující se alergeny: 1-obiloviny-1/1 pšenice,1/2 žito,1/3 ječmen,1/4 oves,1/5 špalda 

                               3-vejce,4-ryby,6-sojové boby,7-mléko,9-celer,10-hořčice,11-sezam,12-oxid siřičitý 

     symbol znamená         zkoušíme poprvé 

  

   

http://www.google.cz/imgres?q=slun%C3%AD%C4%8Dko+kreslen%C3%A9&hl=cs&biw=1024&bih=537&tbm=isch&tbnid=Dmu0TFhGmht5eM:&imgrefurl=http://www.zsamsvrchlabi.wbs.cz/RADA-SKOLY.html&docid=hSxcamhM1LZkvM&imgurl=http://zsamsvrchlabi.wbs.cz/kreslene_gif/slunicko.jpg&w=144&h=91&ei=FE2CUd92itayBs6igLgL&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=2&tbnh=72&tbnw=115&start=13&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:0,i:218&tx=64&ty=31

