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Středa 1.9.2021
Čaj, kakao, rohlík, máslo, šunka, jablko  (A: 01,03,07)snídaně
Cereální houska,  přesnídávka nebo sýr, džem porce  (A: 01,05,06,08)přesnídáv.
Chléb, rama, strouh.sýr, okurka,  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka kuřecí s abecedou  (A: 01,03,06,07,09,13)polévka
Vepřové maso na česneku, bramborový knedlík  (A: 01,03,07,09)oběd 1
Sirup, mléko  (A: 07)doplněk
Balíčky - houska, rama, sýr. Jogurt, oplatka. Houska, rama, salám.  (A:
01,03,05,06,07,09,10)

večeře

Sirup2.večeře

Čtvrtek 2.9.2021
Čaj, mléko, műsli, houska, máslo,  nugeta  (A: 01,03,05,06,07,08)snídaně
Chléb, rama, hermelín, paprika  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Rohlík, sýr, banán  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka květáková , smažený hrášek  (A: 01,03,07,09,13)polévka
Smažený kuřecí řízek, brambor m.m., okurka, tatarka  (A: 01,03,07,10)oběd 1
Sirup, mléko, jablko  (A: 07)doplněk
Kuřecí maso na paprice, rýže  (A: 01,03,07)večeře
Bílá veka, chléb, česneková pomazánka, paprika, sirup, mléko  (A: 01,03,07,10)2.večeře

Pátek 3.9.2021
Čaj, mléko, pom. rybí, chléb, rohlík, máslo, džem  (A: 01,03,04,07)snídaně
Hřeben makový, banán  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Slaninový rohlík,  sýr plátkový  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka s játrovou zavářkou  (A: 01,03,06,07,09,13)polévka
Šunkové flíčky zapečené, okurka, kečup  (A: 01,03,07)oběd 1
Sirup, mléko, jogurt  (A: 07)doplněk
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Pondělí 6.9.2021
Čaj, mléko, houska, máslo, sýr, šunka, jablko  (A: 01,03,07)snídaně
Rohlík,  smetánek  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Chléb,  rama, vejce, rajče  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka s krupicí a vejcem  (A: 01,03,07,09,13)polévka
Vepř.pečeně, zelí, houskový knedlík  (A: 01,03,07,12)oběd 1
Sirup, mléko  (A: 07)doplněk
Bramborový guláš, chléb, rohlík  (A: 01,03,07,09,13)večeře
Chléb, rama,  salám, paprika, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Úterý 7.9.2021
Čaj, kakao, chléb, rama, sýr pl., paprika  (A: 01,03,07)snídaně
Rohlík, máslo, džem, jogurt  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Šáteček s  tvarohem, hermelín  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka zeleninová s vejcem  (A: 01,03,06,07,09,13)polévka
Kuřecí plátek, kari rýže, zelenina bond.  (A: 01,09)oběd 1
Sirup, mléko, fruit go mix  (A: 07)doplněk
Vepřová směs pikant., čínské nudle  (A: 01,06,09)večeře
chléb, rama, strouhaný sýr, rajče, sirup, jablko, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Středa 8.9.2021
Čaj, bílá káva, bábovka  (A: 01,03,05,07)snídaně
Houska, džem,  máslo, sýr, gothaj  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Chléb, rama, paštika, jablko  (A: 01,03,07,09,10)svačina od
Polévka hovězí s drobením  (A: 01,03,06,07,09,13)polévka
Obalovaný filet z pangasia, brambor m.m., salát z čínského zelí  (A: 01,03,04,07)oběd 1
Sirup, čaj, mléko, hruška  (A: 07)doplněk
Balíčky - obložená bageta, rama, šunka, sýr. oplatka, houska, jogurt  (A:
01,03,05,07,10)

večeře

Sirup2.večeře

Čtvrtek 9.9.2021
Čaj, mléko, cereálie, jog. b., slaninová houska, sýr  (A: 01,03,05,06,07)snídaně
Rohlík, máslo, paštika  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Oplatka, chléb, rama, nug.porce  (A: 01,03,05,06,07)svačina od
Polévka hrachová, osmažená houska  (A: 01,03,07,09)polévka
Vepřový guláš, houskový knedlík nebo těstoviny  (A: 01,03,06,07)oběd 1
Sirup, čaj, mléko, smetánek  (A: 07)doplněk
Zeleninové rizoto se sýrem, kečup, okurka  (A: 06)večeře
Chléb s vaječnou pom., sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Pátek 10.9.2021
Čaj, mléko, rohlík, džem, máslo, sýr uzený, jogurt,  (A: 01,03,07)snídaně
Chléb, pomazánka tvarohová, paprika  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Makový koláček, jablko, sýrový rohlík  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka zeleninová s vejcem  (A: 01,03,06,07,09,13)polévka
Soukenický řízek, brambor m.m, okurka, hořčice, tatarka  (A: 01,03,07,10)oběd 1
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Sirup, mléko, jablko  (A: 07)doplněk
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Pondělí 13.9.2021
Čaj, mléko, skoř.vrtule, salám vysočina, houska  (A: 01,03,07)snídaně
Rohlík, máslo, sýr  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Chléb, rama, sýr uzený  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka z faz.lusků se smetanou, krutónky  (A: 01,03,07,09,13)polévka
Boloňské špagety s vepřovým masem a sýrem  (A: 01,03,07)oběd 1
Sirup, mléko, nektarinka  (A: 07)doplněk
Vepřové v mrkvi, brambor  (A: 01)večeře
Jogurt, loupáček, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Úterý 14.9.2021
Čaj, mléko, cereálie, jog.b., rohlík, máslo  (A: 01,03,05,07,08)snídaně
Houska sýrová, paprika  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Chléb, pomazánka rybí, rajče  (A: 01,03,04,07)svačina od
Polévka bramborová, chléb  (A: 01,03,06,07,09)polévka
Párky, mexické fazole  (A: 06,07,09)oběd 1
Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík  (A: 01,03,07)oběd 2
Sirup, mléko, fruit go mix  (A: 07)doplněk
Těstoviny s kuřecím masem a paprikou  (A: 01,03,07)večeře
Chéb, rama, šunka, okurka, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Středa 15.9.2021
Čaj, kakao, houska, máslo, džem, rama  (A: 01,03,07)snídaně
Česnekový rohlík, paprika  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Chléb, pom. z nivy, oplatka  (A: 01,03,05,07)svačina od
Polévka hovězí s nudlemi  (A: 03,07,09,13)polévka
Vepřové maso na špaň.zp., houskový knedlík nebo rýže  (A: 01,03,09,10)oběd 1
Kuřecí plátek na gyrosu, zelenina (mrkev, hrášek, kukuřice)  (A:
01,03,05,06,07,09,11)

oběd 2

Mléko, sirup, banán  (A: 07)doplněk
Balíčky - houska, paštika, houska, rama, sýr,  jogurt, croissant  (A: 01,03,07,09,10)večeře
Sirup2.večeře

Čtvrtek 16.9.2021
Čaj, bílá káva, oválek s van.,  houska  (A: 01,03,07,10)snídaně
Rohlík, nugeta, máslo, veka,  rajče, cottage  (A: 01,03,10)přesnídáv.
Chléb, rama, salám, okurka  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka uzená s kroupami  (A: 01,03,06,09)polévka
Smažený karbanátek, bramb. kaše,  m.m., okurka  (A: 01,03,07)oběd 1
Nudle s mákem a cukrem, m.m., kompot  (A: 01,03,07)oběd 2
Čaj, sirup, mléko  (A: 01,03,07)doplněk
Uzené maso se sýrovou omáčkou, těstoviny  (A: 01,03,07)večeře
Bílá veka, pastýřská pomazánka, paprika,  sirup, mléko  (A: 01,03,07,10)2.večeře

Pátek 17.9.2021
Čaj, mléko, műsli, rohlík 2ks., máslo, šunka  (A: 01,03,05,06,07,08)snídaně
Uzená cihla, chléb, rama  (A: 01,03,07)přesnídáv.
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Moravský koláč, jablko  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka franfurtská s bramborem  (A: 03,07,09,13)polévka
Kuřecí maso na žampiónech, jasmínová rýže  (A: 01,06)oběd 1
Sirup, mléko  (A: 07)doplněk
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Pondělí 20.9.2021
Čaj, mléko, čoko donut, rohlík, máslo  (A: 01,03,07,08)snídaně
Sýr, houska, korbáček, šunka  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Slaninový rohlík, chléb, rama  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka kuřecí vývar s těstovinou  (A: 01,03,07,09,13)polévka
Maďarský guláš, houskový knedlík nebo těstovina  (A: 01,03,06,07)oběd 1
Sirup,  mléko, jogurt  (A: 03,07)doplněk
Vepřové v kapustě, brambor  (A: 01,06)večeře
Pom.sýrová, veka, jablko, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Úterý 21.9.2021
Čaj, kakao, mléko,  houska, termix, kuřecí šunka  (A: 01,03,05,06,07,08)snídaně
Paštika, chléb, rohlík, máslo  (A: 01,03,07,09,10)přesnídáv.
Koláček makový  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka zelná se smetanou  (A: 01,07,09)polévka
Kuřecí plátek, zelenina bonduelle,  rýže  (A: 01,03,05,06,07,09,11)oběd 1
Šopský salát, dýňová houska  (A: 01,03,07,08)oběd 2
Sirup, mléko, jablko  (A: 07)doplněk
Smažený řízek, brambor m.m., okurka  (A: 01,03,07)večeře
Rohlík,  pudink, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Středa 22.9.2021
Čaj, mléko, bílá káva, mléko, šáteček s tvarohem  (A: 01,03,07)snídaně
Rohlík, sýr tavený, rama, džem, műsli tyč.  (A: 01,03,05,06)přesnídáv.
Chléb, pomazánka vaječná, paprika  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka z vaječné jíšky, pečivo  (A: 01,03,07,09)polévka
Pečené kuřecí stehno, červené zelí, bramborový knedlík  (A: 01,03,07,10)oběd 1
Krupicová kaše s kakaem a cukrem, m.m., kompot  (A: 01,07)oběd 2
Sirup, mléko  (A: 07)doplněk
Balíčky - houska, rama, salám. Houska, pomazánka, oplatka, jogurt, sirup  (A:
01,03,05,07,08)

večeře

Čtvrtek 23.9.2021
Čaj, mléko, sušenka, rohlík, máslo, šunka  (A: 01,03,06,07,11)snídaně
Cereální houska, sýr, hruška  (A: 01,03,07,11)přesnídáv.
Chléb, pomazánka salámová, paprika  (A: 01,03,10)svačina od
Polévka čočková  (A: 01,03,09,13)polévka
Zapečené francouzské brambory se sýrem, červená řepa  (A: 07)oběd 1
Těstoviny s tuňákem a kukuřicí  (A: 01,03,04)oběd 2
Čaj, mléko, sirup  (A: 07)doplněk
Zeleninové rizoto se sýrem, kečup, okurkavečeře
Sirup, mléko, bábovka  (A: 01,03,07)2.večeře

Pátek 24.9.2021
Čaj, mléko, műsli, jog.b., croissant, rohlík, máslo, sýr toust.  (A: 01,03,06,07,11)snídaně
Sýrový rohlík  (A: 01,03,07,11)přesnídáv.
Chléb, rama,  salám vysočina, rajče  (A: 01,03,07,09,10)svačina od
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Polévka kulajda  (A: 01,03,07,09)polévka
Kuřecí maso na paprice, rýže jasmínová  (A: 01,03,07)oběd 1
Čaj, mléko, sirup, smetánek  (A: 07)doplněk
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Pondělí 27.9.2021
Ředitelské volnooběd 1

Úterý 28.9.2021
Svátekoběd 1

Středa 29.9.2021
Čaj, mléko, kobliha s marmeládou, rohlík, máslo, paštika  (A: 01,03,07,09,10)snídaně
Houska, salám, paprika, oplatka  (A: 01,03,05,06,07)přesnídáv.
Chléb, rama, strouh.sýr, rajče  (A: 01,03,07)svačina od
Polévka zeleninová s těstovinou, chléb  (A: 01,03,06,07,09)polévka
Hamburská kýta na smetaně, houskový knedlík  (A: 01,03,07,09,10)oběd 1
Bulgur s kuřecím masem a kukuřicí  (A: 01,06)oběd 2
Sirup, mléko  (A: 07)doplněk
Balíčky - Bageta, stripsy, tatarka. Oplatka, jablko, pitíčko  (A: 01,03,05,06,07,10)večeře
Sirup2.večeře

Čtvrtek 30.9.2021
Čaj, kakao, oplatka, rohlík, máslo, lučina  (A: 01,03,07)snídaně
Chléb, rama, sýr gouda pl., zelenina  (A: 01,03,07)přesnídáv.
Houska, termix, cereálie, jog.b.  (A: 01,03,07,08)svačina od
Polévka uzená s rýží, houska  (A: 01,03,07)polévka
Smažená ryba se sýrem, brambor, m.m., mrkvový salát  (A: 01,03,04,07)oběd 1
Dračí játra, rýže  (A: 01,06)oběd 2
Mléko, sirup, jogurt  (A: 07)doplněk
Šunkové flíčky zapečené, sombrero zelenina  (A: 01,03,07)večeře
Rohlík, sýr nebo paštika, máslo, oplatka, sirup, mléko  (A: 01,03,05,06,07)2.večeře

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


