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Pondělí 30.1.2023
Děts. vepř. šunka, rama, grahamový rohlík, mléko, ovocný čaj, paprika, pitný režim, ovoce  (A: 01a,07)přesnídávka
Polévka cuketová s oreganem  (A: 09)polévka
Vařené vejce, koprová omáčka, vícezrnné knedlíky, pitná voda  (A: 01a,01d,01e,03,07)oběd
Pomaz. hrachová, podmáslový chléb, mléko, šípkoý čaj, karotka  (A: 01a,01b,07)svačinka

Úterý 31.1.2023
Pomaz. z ricotty s řapíkatým celerem, kváskový chléb, oříškové mléko, čaj, cherry rajče, pitný režim, ovoce 
(A: 01a,01b,07,09)

přesnídávka

Polévka brokolicová  (A: 01a,09)polévka
Pečené králičí stehno na kořenové zelenině, česneku a tymiánu, vařené brambory, nápoj jablko  (A: 01a,09)oběd
Veka, máslo, med, mléko, ovocný čaj, ovoce  (A: 01a,07)svačinka

Středa 1.2.2023
Pomaz. zeleninová, chléb dobrák, bílá káva, mátový čaj, okurek, pitný režim, ovoce  (A:
01a,01b,01c,03,07,09)

přesnídávka

Polévka dýňový krém  (A: 01a,07,09)polévka
Hovězí roštěná na slanině, vařené těstoviny, ledový salát  (A: 01a)oběd
Broskvový jogurt, kukuřičné lupínky, ovocný čaj, ovoce  (A: 01a,01c,07)svačinka

Čtvrtek 2.2.2023
Pomaz. tuňáková, houskový suk, mléko, ovocný čaj, ředkvička, pitný režim, ovoce  (A: 01a,04,07)přesnídávka
Polévka vývar s písmenky  (A: 01a,09)polévka
Ragú z červené čočky (karotka, rajčata, řapík. celer), dušená rýže, nápoj bylinný trnkový  (A: 01a,09)oběd
Slunečnicový chléb, flora, pažitka, mléko, zelený čaj, paprika  (A: 01a,01b,06,07,11)svačinka

Pátek 3.2.2023
Rýžová malinová kaše s čokolád. polevou, mléko, lipový čaj, ovoce  (A: 07)přesnídávka
Polévka sýrová s opečenou houskou  (A: 01a,07,09)polévka
Vepřové nudličky na pórku a kukuřici, šťouchané brambory, nápoj višeň  (A: 01a)oběd
Pomaz. avokádová, dalamánek, mléko, ovocný čaj, rajče  (A: 01a,01b,01d,03,07)svačinka

!!! POKRMY JSOU URČENY K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ !!! ZMĚNA JL A ALERGENŮ VYHRAZENA !
Čas výdeje pokrmů:
8.00 hod. - přesnídávka, 9.20 hod. - pitný režim a ovoce, 11.35 hod. - oběd (I. třída v 11.15 hod.), 14.00 hod. - svačina
Oběd pro zaměstnance a důchodce v zahradní místnosti v 11.30 hod.

JL sestavila vedoucí ŠJ: Lišková Irena a kolektiv kuchyně      JL schválila ředitelka MŠ: Bc. Malaníková Jana
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Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Obiloviny - špalda            
Vejce
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Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Sezamová semena

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


