
 

Přesnídávka CMŠ 
Svačina žáků CZŠ 
16.3. 
 
Polévka 
Oběd  1/ 
 
 
Svačinka CMŠ 

Chléb s pomazánkou vajíčkovo – sýrovou, zeleninou, bílá káva, ovoce 1,3,7 
Chléb s pomazánkou vajíčkovo – sýrovou ,zeleninou, bílá káva 1,3,7 
 
Vývar s krupičnými máslovými noky 1,3,7,9 

 Rajská omáčka, sekaná pečeně /vepř., hovězí, rostlinné maso/, knedlík houskový 1,3,7,9,6 

 Rajská omáčka, švédské kuličky /hovězí, vepřové/  těstoviny 1,7,3,9 
 
Veka s máslem, plátek goudy, zeleninou, čaj zelený 1,7 

Přesnídávka  CMŠ 
svačina žáků CZŠ 
17.3. 
 
Polévka 
Oběd  1/ 
Oběd 2/ 
 
 
Svačinka CMŠ 

Bulka tmavá vločková s máslem, krůtí šunkou, zeleninou, čaj s citronem 1,7,8 
Bulka tmavá vločková s máslem, krůtí šunkou, zeleninou, čaj s citronem 1,7,8 
  
Hrstková luštěninová polévka s kořenovou zeleninou 1,7,9 

 Kuřecí prsní řízek na bylinkách, brambory pečené – americké koření, přízdoba zeleninová  
dresing domácí s kysankou a sojovou majonézou 1,7,6,9 

 Kuřecí prsní řízek na bylinkách, rýže, přízdoba 1,7,9 
 
Ovocné pyré jablka, jahody s dětskými piškoty s laskavcem, čaj bylinkový 

Přesnídávka CMŠ 
Svačina žáků CZŠ 
18.3. 
 
polévka 
Oběd 1/ 
Oběd 2/ 
 
 
Svačinka CMŠ 

Chléb s tvarohovou pomazánkou z farmářského sýru, zeleninou, farmářské mléko ochucené 1,7 
Chléb s tvarohovou pomazánkou z farmářského sýru, zeleninou,  farmářské mléko ochucené 1,7 
 
Rybí polévka se zeleninou a krutony 1,4,7,9 

 Nudličky drůbežího, vepřového a rostlinného masa v sýrové omáčce s nivou, těstoviny - 
bramborové mušličky 1,6,7,9,3 

 Kaše krupičná – špaldová  s máslem, skořicí, nebo kakaem 1,7 stopy 8 
 
Sezamová bulka s máslem, medem,  čaj ovocný 1,3,11, 

Přesnídávka CMŠ 
Svačina žáků CZŠ 
19.3. 
 
Polévka 
Oběd 1/ 
Oběd 2/ 
 
 
 
 
Svačinka CMŠ 

Veka s pomazánkou bretaňskou se sýrem TOFU, mléko 1,7,6,9,3 
Jogurt jahodový, briošek, čaj s citronem 1,7,3 stopy 8 
 
 
Květáková bílá se smaženým hráškem 1,3,7,9 

 Zapékané brambory  s masem, zeleninou, šunkou, bešamelem, salát zelový s červenou 
řepou 1,3,7,9 

 Horňácký guláš –  barevné fazole, vepřové  maso, ajvar -  zelenina, lilek, kostičky uzeniny, 
chléb 1,7, 

 
Jogurt jahodový, briošek, čaj s citronem 1,7 

Přesnídávka CMŠ 
Svačina žáků CZŠ 
20.3. 
Polévka 
Oběd 1/ 
Oběd 2/ 
 
 
Svačinka CMŠ 

Chléb se sýrovou pěnou, ředkvičkami, pažitkou, kakao, ovoce 1,7 
Chléb se sýrovou pěnou, ředkvičkami, pažitkou, kakao 1,7 
 
Bramboračka 1,7,9 

   Povidlové knedlíky sypané mákem, nebo perníkem 1,3,7, stopy 8 

 Vajíčkový nákyp se zeleninou, brambory vařené 1,3,7 
 
musli, cereálie, mléko, banány1,7,8 

Jídelníček je sestaven dle nutričního doporučení MZ ČR ke spotřebnímu koši. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. Číslo značí obsah 

alergenů, dle seznamu. Každý den mají  strávníci připravený  nápoj,   a to šťávu,  džus, nebo  čaj v době výdeje jídla.  


