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Listopad 2021
1.11.Zeleninový vývar s kuskusem, vepřový závitek, brambory, zel.salát, voda, mrkvík 1,7,9
2.11.Masový krém, rýžová kaše sypaná čokoládou, švestkový kompot, voda,mléko,čaj 1,7,9
3.11.Polévka z vaječné jíšky, ražničí na plechu, brambory, ovoce, voda, šťáva, čaj
1,3,7,9
4.11.Vločková polévka, hovězí na slanině, kapusta, brambory, jogurt,voda,šťáva,čaj 1,3,7,9
5.11.Vývar s drobením, játra po tyrolsku, knedlík, voda, šťáva, čaj
1,3,7,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.11.Polévka rajská s písmenky, přírodní mletý řízek s kukuřicí, brambory, zel.salát,
šťáva, čaj
1,3,7
9.11.Vývar s játrovými knedlíčky, vepř. kýta na žampionech, zeleninová rýže, ovoce 1,3,7,9
voda, šťáva, čaj
10.11. Květáková polévka, kotleta na leču, těstovina, moučník, voda,šťáva,čaj,mléko 1,3,7,9
11.11.Hovězí vývar s nudlemi, kachní stehno, červené zelí, br.knedlík, voda, mošt, čaj 1,3,9
12.11.Vývar s krupicí a vejcem, ryby na bylinkách, br.kaše,kompot,voda,šťáva,čaj 1,3,4,7,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.11.Rybí polévka, selské rizoto, kys. okurka, ovoce, voda, šťáva, čaj, mléko
1,4,9
16.11.Zeleninová polévka, dijonský vepřový plátek, opékané brambory, dresing, voda, kola,
čaj
1,3,7,9
17.11.Státní svátek – nevaří se
18.11.Hrachová polévka, čevapčiči s hořčicí a cibulí, brambory, voda, šťáva, čaj
1,3,7,9
19.11.Hovězí vývar s mušličkami, hovězí, koprová omáčka, knedlík, voda,šťáva,čaj 1,3,7,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.11.Bramboračka, čočka na kyselo, párek, chléb, okurka, moučník, voda,šťáva,čaj 1,3,7,9
23.11.Ragú polévka, kýta ala bažant, pažitková rýže, tvaroh, voda, šťáva, čaj
1,7,9
24.11.Slepičí vývar se strouháním, kuřecí stehno v zelenině, brambor, voda, šťáva, čaj 1,7,9
25.11.Čočková polévka, štěpánská pečeně, šťouchané brambory, zel. salát,
1,3,7,9
26.11.Uzená s kroupami, debrecínský guláš, knedlíky, ovoce, voda, karibik, čaj
1,7,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.11.Polévka z červené čočky, vepř. masová směs, rýže, ovoce, voda, šťáva, čaj
1,7,9
30.11.Kuřecí polévka s masem a rýží, smažené rybí filé,bramborový salát,voda,šťáva,čaj 1,7

Jídelní lístek sestavil tým školní kuchyně
Výroba, výdej: vedoucí kuchařka Dana Novotná
Personál, administrativa, zásobování: vedoucí školní jídelny Dana Krištofová
Cena oběda: menší porce 53 Kč, větší 56 Kč. Objednávky den předem 7:00-13:00
V případě nemoci odhlášení do 6:15 na tel čísle 566 562 515
Houskové knedlíky objednáváme do čtvrtka. Výdej v pátek. Cena 17 Kč
Strava je určena k okamžité spotřebě!!!!!!!
Změna jídelního lístku vyhrazena!!!!!

