od 25.04.2022

do 01.05.2022

Pondělí 25.4.2022
přesnídávk

kváskový chléb,medové máslo,1/2 jablka,mléko (A: 01,07)

dieta přes

bezlepkový chléb,medové máslo,1/2 jablka,mléko (A: 06,07)

polévka

špenátová s bramborem (A: 01,03,07)

Polévka di

špenátová s bramborem (A: 03,06,07)

oběd

vepřové maso na pepři,těstoviny,dýňový kompot,ovocný nápoj (A: 01,07)

dieta oběd

vepřové maso na pepři,bezlepkové těstoviny,dýňový kompot,ovocný nápoj (A: 07)

svačina MŠ

veka,pomazánka z ryb v tomatě,zelenina,ovocný nápoj (A: 01,04,07)

dieta svač

bezlepkový chléb,pomazánka z ryb v tomatě,zelenina,ovocný nápoj (A: 04,06,07)

Úterý 26.4.2022
přesnídávk

kváskový chléb,liptovská pomazánka,bílá káva (A: 01,07)

dieta přes

bezlepkový chléb,liptovská pomazánka,mléko (A: 06,07)

polévka

z míchaných obilovin (A: 01,07,09)

Polévka di

z míchaných bezlepkových obilovin (A: 07,09)

oběd

sekaný máslový řízek,brambory,salát z čínského zelí,ovocný nápoj (A: 01,03,07)

dieta oběd

sekaný máslový řízek,brambory,salát z čínského zelí,ovocný nápoj (A: 03,06,07)

svačina MŠ

rohlík,dětská přesnídávka,ovocný nápoj (A: 01)

dieta svač

bezlepkové pečivo,dětská přesnídávka,ovocný nápoj (A: 06)

Středa 27.4.2022
přesnídávk

dalamánek,zeleninová pomazánka,1/2 jablka,dětský čaj (A: 01,03,07,09)

dieta přes

bezlepkové pečivo,zeleninová pomazánka,1/2 jablka,dětský čaj (A: 03,06,07,09)

polévka

argentinská rybí s fazolemi (A: 01,07,09)

Polévka di

argentinská rybí s fazolemi (A: 06,07,09)

oběd

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem,jablko /MŠ 1/2/,ovocný nápoj (A: 01,03,07)

dieta oběd

bezlepkové dukátové buchtičky s vanilkovým krémem,jablko /MŠ 1/2/,ovocný nápoj (A: 03,06,07)

svačina MŠ

žitný kváskový chléb s rostlinným máslem,plátek šunky,zelenina,ovocný nápoj (A: 01)

dieta svač

bezlepkový chléb s rostlinným máslem,plátek šunky,zelenina,ovocný nápoj (A: 06)

Čtvrtek 28.4.2022
přesnídávk

kváskový chléb,celerová pomazánka,ovoce,mléko (A: 01,07,09)

dieta přes

bezlepkový chléb,celerová pomazánka,ovoce,mléko (A: 06,07,09)

polévka

kmínová s vejcem (A: 01,03,09)

Polévka di

kmínová s vejcem (A: 03,07,09)

od 25.04.2022

do 01.05.2022

oběd

srbské rizoto,sterilovaný okurek,jablečný mošt

dieta oběd

srbské rizoto,sterilovaný okurek,jablečný mošt

svačina MŠ

ovsánek s pomazánkovým máslem,strouhaná karotka s jablkem,ovocný nápoj (A: 01,07)

dieta svač

bezlepkové pečivo s pomazánkovým máslem,strouhaná karotka s jablkem,ovocný nápoj (A: 06,07)

Pátek 29.4.2022
přesnídávk

chléb,grónská pomazánka,zelenina,čaj s citronem (A: 01,03,07,09)

dieta přes

bezlepkový chléb,grónská pomazánka,zelenina,čaj s citronem (A: 03,06,07,09)

polévka

hovězí se sýrovým kapáním (A: 01,03,07,09)

Polévka di

hovězí se sýrovým kapáním (A: 03,06,07,09)

oběd

kuřecí přírodní plátek /MŠ kostky/,dušená karotka s hráškem,brambory,ovocný nápoj (A: 01,07)

dieta oběd

kuřecí přírodní plátek /MŠ kostky/,dušená karotka s hráškem,brambory,ovocný nápoj (A: 07)

svačina MŠ

croissant,ovoce,jogurtové mléko (A: 01,03,07)

dieta svač

bezlepkový croissant,ovoce,jogurtové mléko (A: 03,06,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Změna jídelničku a alergenů vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Děti MŠ mají k dispozici pitný režim.
Vedoucí jídelny: Anna Žáková

Hlavní kuchařka: Lenka Zlínská

