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Pondělí 6.2.2023
Mozzarella, perla, slezský chléb, kakao, ovocný čaj, karotka, pitný režim, ovoce  (A:
01a,01b,07)

přesnídávka

Polévka ze špaldové krupice s vejci  (A: 01e,03,09)polévka
Pečená tilápie na leču, vařené brambory, pitná voda s citronem  (A: 04)oběd
Perníková litá buchta, méko, meduňkový čaj, ovoce  (A: 01a,03,07)svačinka

Úterý 7.2.2023
Pomaz. tvarohová s červenou řepou, farmářský chléb, mléko, čaj, okurek, pitný režim, ovoce 
(A: 01a,01b,03,06,07,11)

přesnídávka

Polévka italská minestrone  (A: 09)polévka
Kuřecí plátek na žampionech, dušená pohanková rýže, nápoj rakytník  (A: 01a)oběd
Veka, rama, kedluben, mléko, ovocný čaj, cherry rajče  (A: 01a,07)svačinka

Středa 8.2.2023
Šlehaný kakaový tvaroh, sladký rohlík s posypkou, lipový čaj, ovoce, pitný režim, ovoce  (A:
01a,03,07)

přesnídávka

Polévka špenátový krém  (A: 01a,07,09)polévka
Kuskus se zeleninou a uzeným tofu sypaný sýrem, kyselý okurek, nápoj karotelka  (A:
01a,06,07,09,10)

oběd

Pomaz. mrkvová, chia chléb, mléko, ovocný čaj, paprika  (A: 01a,01b,03,07)svačinka

Čtvrtek 9.2.2023
Pomaz. drožďová, sluneč. chléb, meruň. mléko, čaj, rajče, pitný režim, ovoce  (A:
01a,01b,03,06,07,11)

přesnídávka

Polévka květáková  (A: 01a,09)polévka
Sekaná vepřová pečeně, bramborová kaše, salát z čínského zelí s paprikou  (A: 01a,03,07,10)oběd
Jogurtová lučina, dalamánek, mléko, zelený čaj, okurek  (A: 01a,01b,01d,07,11)svačinka

Pátek 10.2.2023
Pomaz. z červené čočky, podmáslový chléb, mléko, ovocný čaj, ředkvička, pitný režim, ovoce 
(A: 01a,01b,07)

přesnídávka

Polévka vývar s ovesnými vločkami  (A: 01d,09)polévka
Krůtí směs s kukuřicí, jablky a smetanou, vařené těstoviny, nápoj mango  (A: 01a,07)oběd
Rohlík, máslo, meruňkový džem, mléko, heřmánkový čaj, ovoce  (A: 01a,07,12)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 - oves              
Obiloviny - špalda            
Vejce                         
Ryby

06 
07 
09 
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


