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  2.5. Pol. kapustová, vepř. na kmíně, rýže, paprika, voda, mléko, čaj                              1,3,7                        

  3.5. Vývar s tarhoňou, smažený telecí karbanátek, br. kaše, okurkový salát, voda, 

         inst. nápoj, čaj                                                                                                        1,3,7,9 

  4.5. Pol. zeleninová, špagety po boloňsku se sýrem, jogurt, voda, šťáva, čaj              1,3,7,9 

  5.5. Pol. z červené čočky, ryba po třeboňsku, brambory, ovoce, voda, šťáva, čaj        1,4,7,9 

  6.5. Vývar s těstovinou, kuře na paprice, knedlík, voda, šťáva, inst. čaj                      1,3,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  9.5. Cibulačka, plněné br. knedlíky s uz. masem, špenát, voda, šťáva, čaj                      1,3,7                                

10.5. Pol. drožďová, kuře tandoori masala, brambory, ovoce, voda, šťáva, čaj                1,3,7 

11.5. Vývar s kuskusem, masové koule, raj. omáčka, těstovina, voda, šťáva, čaj          1,3,7,9                                  

12.5. Pol. kmínová s kapáním, čočka na kyselo, párek, okurka, chléb, moučník, voda,  

         inst. nápoj, čaj                                                                                                           1,3,7                                                                                                                                 

13.5. Vývar s celest. nudlemi, masový závitek, pažitková rýže, kompot, voda, šťáva, čaj  

                                                                                                                                         1,3,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.5. Pol. masová rychlá, kyn. buchty s náplní, ovoce, voda, kakao, čaj                       1,3,7,9 

17.5. Pol. fazolová, smažený květák, brambory, dresink, voda, inst. nápoj, čaj             1,3,7,9 

18.5. Pol. jarní, kuřecí prsa na žampionech, zeleninová rýže, salát, voda, šťáva, čaj     1,3,7,9 

19.5. Vývar s těstovinou, cikánská pečeně, těstovina, voda, šťáva, čaj                          1,3,7,9 

20.5. Uzená s kroupami, vepř. po selsku, duš. zelí, knedlík, voda, šťáva, čaj                   1,3,9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

23.5. Hráškový krém, špindlerovo maso, brambory, červená řepa, voda, šťáva, čaj         1,3,7 

24.5. Vývar se sýrovým kapáním, hov. guláš na pivu a červ. fazolích, těstovina, 

                                                                                             voda, inst. nápoj, čaj           1,3,7,9 

25.5. Pol. z fazol. lusků, ryba na bylinkách, br. kaše, ovoce, voda, šťáva, čaj               1,3,7,9 

26.5. Pol. jáhlová se zeleninou, kuř. prsa po chalupářsku, rýže, moučník, voda, šťáva, čaj  

                                                                                                                                         1,3,7,9                                                                                                                                       

27.5. Vývar s těstovinou, svíčková na smetaně, knedlík, brusinky, voda, šťáva, čaj         1,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.5. Pol. gulášová, rýžová kaše s čokoládou, kompot, voda, šťáva, čaj                        1,3,7,9 

31.5. Pol. květáková, tatranská kotleta, br. kaše, voda, šťáva, čaj                                     1,3,7                                                                                                                                                                                                                               
Jídelní lístek sestavil tým školní kuchyně 

 
Výroba, výdej: vedoucí kuchařka Dana Novotná 

Personál, administrativa, zásobování: vedoucí školní jídelny Dana Krištofová 
 

Cena oběda: menší porce 64 Kč, větší 66 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 20 Kč 
 

Strava je určena k okamžité spotřebě !!!!!!! 
Změna jídelního lístku vyhrazena !!!!! 


