JÍDELNÍ LÍSTEK
2.12. 2013- 6. 12. 2013
Pondělí:
2.12.2013

Úterý:
3.12.2013

Středa:
4.12.2013

Čtvrtek:
5.12. 2013

Pátek:
6.12.2013
.2013 2.2013

čaj, máslo, salám, 2 rohlíky
bageta,se sýrem, ovoce
Polévka hovězí s těstovinou
Pečené maso, hříbková omáčka, těstoviny, nápoj
Zapečený šopský špíz, brambor, kompot+salát
Sv:: chléb s masovou pomazánkou, zelenina
Ve. Smažená ryba, bramborová kaše, , kompot, sirup
Sn: kakao, řezy babeta s čokoládou
Př: 2chleby, uzený bok, hořčice
Ob: Polévka kmínová
Černohorský kuřecí řízek, brambor,salát+kompot
salát+kompotSmažená
ryba, brambor,
Farská
hovězí roštěná, knedle,
nápoj
Sv: kompot+salát,nápoj
bulka, šunkový salám, okurek
Ve Kuřecí guláš, halušky, ovoce,čaj
Sn: čaj, párek, kečup, hořčice, 2 rohlíky
Př: bageta, rybí pomazánka
Ob: Polévka luštěninová
Koláče s tvarohem a povidly, mléko, ovoce
Kuřecí stehno Ala-bažant, rýže, kompot,
nápojHustopečský
flamendr, brambor, salát
Sv: pudink,
rohlík,
Ve: Zapékané špagety, s masem salát,nápoj
Sn:: řezy, kakao, jablko
Př: pletýnka, salám vysočina, zelenina
Ob: Polévka hovězí s masovou rýží
Budapešťská vepřová roláda, rýže,kompot+salát
kompot+salátDěčínský
vepřovýmasem,
závitek,knedle,
čaj
Krkonošské
špagety s kuřecím
salát,nápoj
Sv: bulka s paštikou
Ve: Pečený kuřecí steak, rýže, kompot, sirup
Sn
čaj,2 chleby, vaječná pomazánka
Př: bageta s pochoutkovým salátem
Polévka zeleninová
Segedínský guláš, knedle, nápoj
Kunětické vejce, bramborová kaše, kompot+salát
Sn:
Př:
Ob:

Ředitel školy: Ing. František Mazal
Vedoucí stravování: Jurečková Eva
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JÍDELNÍ LÍSTEK
9.12. 2013 – 13. 12. 2013
Pondělí:
9.12.2013
8.6.2010

Sn: čaj ,máslo, med,2 chleby
Př: 2 kovářský rohlíky.ovoce
Ob: Polévka hovězí s drobením
Kuřecí rarášci, bramborová kaše,kompot+salát
kompotkompot+salátArabština,
brambor,
kompot,
Zemplínský
vepřový závitek, rýže,
kompot+salát,
salát, nápoj
nápoj
Sv: chléb
s máslem a salám vysočina
Ve. Smažený sýr, brambor, tatarka,čaj
Sn: řezy s citronovou polevou, kakao
Úterý :
čaj bageta, salám, ovoce,máslo
Př
10.12.2013
Ob: Polévka krupicová s vejcem
Hrachová kaše s cibulkou, šunkový klobás, okurek,
1.2013
chléb
Karbenátek s tunákem a sýrem, brambor,kompot
4.2013. 2012
kompotsalát+kompotKvětáková
schovanka, brambor,
Sv: pletýnka
s paštikou
salát+kompot
Ve: Kuřecí
maso v leču,těstoviny, nápoj
Sn: párek, hořčice, kečup, 2 rohlíky, čaj
Středa
Př: bulka, budapešťská pomazánka
11.12.2013
Ob: Polévka zeleninová
Rybí specialita, brambor, kompot+salát
Kuřecí steak italsku, těstoviny, nápoj
Sv: dalamánek s tuňákem
Ve: Hovězí filé, rýže, kompot, sirup
Sn: chléb, máslo, vařené vejce, paprika
Čtvrtek
Př: bageta s masovou směsí a zeleninou
12.12.2013
Ob: Polévka bramborová
Luhačovický špaček, zelí, bramborové knedle
Medvědí vepřové tlapky, brambor, kompot+salát
Sv rohlík, sýr
Ve: Pizza se slaninou a žampiony, nápoj
Sn: čaj, listový závin, ovoce
Pátek
Př: 2chleby, kuřecí mozaika, paprika
13.12.2013
Ob: Polévka drůbková s nudlemi
. 4. 2013
Tatranský kuřecí řízek, brambor, kompot+salát
.2013
.201110.2012
Hovězí vařené rajská omáčka, knedle
.2012
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