
od 20.2.2023 do 26.2.2023

DEN SNÍDANĚ PŘESNÍDÁVKA SVAČINA VEČEŘE

PONDĚLÍ

20.02.2023

ÚTERÝ

21.02.2023

STŘEDA

22.02.2023

ČTVRTEK

23.02.2023

PÁTEK

24.02.2023

SOBOTA

25.02.2023

NEDĚLE

26.02.2023

chléb, mrkvovo-sýrová 

pomazánka, zelenina, 

vanilkové frapko

ML12 - loupáček, frapko

ovoce

čaj ovocný

tvarohový koláček,granko                           

ML-12-banánové pyré s 

tvarohem

bramborová, polévka,chléb

ML12 - dtto

chléb, rybí pomazánka čaj s 

citronem

ML12 - piškoty, granko

rohlík, ovocná kapsička

ML12 - přesnídávka

rýžová kaše s ovocem

ML12 - dtto

ovoce

čaj multivitamin

lipánek , rohlík

ML12 - dtto

zapečené těstoviny se šunkou 

ML12 - ml. maso ve šťávě, těstoviny

Přílohy mají všechny děti stejné

JL č. 8

OBĚD

polévka zeleninová s pohankou        

hrachová kaše, kolečko šunky, okurka

SKII + ML12 - masová omáčka, brambor

šáteček s marmeládou, 

granko

ML12 - dto

ovoce

džus Bonno

chléb, rama,vanilkové 

mléko

ML12 - piškoty,jablko

krůtí masíčko na zelenině,tarhoňa

ML12 - dtto

JÍDELNÍ LÍSTEK - DĚTI

polévka gulášová

vepřové na kmíně, brambor

SKII + ML12 - dtto

polévka květáková s vejcem                                                

palačinky s džemem, kakao

SKII + ML12 - masová omáčka, bram. kaše

zeleninová polévka s drožďovými noky

mexický hovězí guláš,kolínka

SKII + ML12 - ml. maso, omáčka,těstoviny

polévka zeleninová s vaječnou sedlinou

králík na paprice,rýže

SKII + ML12 - dtto

vánočka, bílá káva

ML12 - rohlík, mléko

ovoce

čaj s ovocným 

sirupem

chléb s máslem, 

šunkou,jahodové frapko

ML12 - ovoce mix

kuřecí polévka s drobením

vepřové, zelí, bram. knedlík

SKII + ML12 - masová omáčka z vepřového 

masa, brambor

polévka krupicová s vejci

znojemský gulášek, rýže

SKII + ML12 - dtto, bram. kaše
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Pitný režim je dodržován po celý den!

bramborové placky

ML12 - masová omáčka, brambor

chléb,kuřecí pomazánka, 

čaj lesní směs

ML12 - piškoty

ovoce 

džus

jogurt, rohlík                                                

ML12-dtto

houska s pomazánkovým 

máslem,oplatka

ML12 - krupicová kaše

chléb evropa, vajíčková 

pomazánka,mléko

ML12 - piškoty, och. Mléko

ovoce

džus Bonno

pečivo, žervé                          

ML12- jovo

chléb, šunková pěna se sýrem, 

okurka, 

ML12 - krupicová kaše

chléb s máslem a 

strouhaným sýrem, 

zelenina, bílá káva

ML12 - vánočka, bílá káva

ovoce

 čaj s citronem


