
 

přesnídávka CMŠ 
 
svačinka CZŠ 
17.1.2022 PO 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

bulka  sezamová s máslem, sazovickou šunkou, zeleninový talíř, čaj s citr.,  ovoce  1,7,11 
bulka s máslem, sazovickou šunkou,   čaj s citronem, 1,7,11 
 
 květáková polévka bílá  se smaženým hráškem 3, 1,7,9 

•  plátek z vepř. kotlety na žampionech,   brambor, přízdoba zeleninová 1,7,9 

•  švédský salát z čerstvé zeleniny /rajčata, okurky, saláty ledový, čínský, 
polníček, rukola/ s uzeným lososem, surimi tyčinkami, vajíčkem, přelivem 
s koprem čerstvým,  houska  vícezrnná  1,3,4,8 - stopy 

puding vanilkový  s ovocem, piškotem ,  čaj s citronem  1,7 

      

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
 
 
18.1.2022 ÚT 
polévka 
oběd I 
 
svačinka CMŠ 

chléb kváskový NON s tvarohovou pomazánkou – farmářský tvaroh, colacao, 
zeleninový talíř, ovoce 1,7 
chléb NON kváskový  s tvarohovou pomazánkou – farmářský tvaroh, čaj ovocný  1,7,11 
 
pohanková s kořenovou zeleninou    1,7,9 

• špagety po milánsku sýrem sypané 1,7,9 
 
grahamová veka s pomazánkou cizrnovou se zeleninou, čaj s citronem   1,7, 8 stopy 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
19.1.2022 ST 
polévka 
oběd I 
 
svačinka    CMŠ 

toast pro MŠ se  zeleninou, čaj  s cit. 1,7,9,10,3 
pletýnka s pomazánkou paštikovou domácí výroba, zeleninový talíř, čaj  1,7,9,10,3 
 
gulášová polévka s hovězím masem, bramborem  1,7,9 

• smažené rybí filé - skandinávský způsob, obalené ve strouhance s  kukuřicí s 
tvrdým sýrem,  paprikou, bramborová kaše, přízdoba z červené řepy 1,7,4,3 

vánočka s máslem, jahodovým džemem, kakao  1,7  

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
20.1.2022 ČT 
polévka 
oběd I 
svačinka CMŠ 

slunečnicová kostka s pomazánkou sýr smetanový, zeleninový talíř, ovoce 1,7 
slunečnicová kostka s pomazánkou smetanový sýr, zelenina, čaj s citronem 1,7 
 
 vývar hovězí s nudlemi   1,7,9,3 

•  kuřecí prsní řízek na paprice – omáčka smetanová, těstoviny farfalle  7,9 
veka světlá s pomazánkou masovou – domácí výroba 1, 3,7,9 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
21.1.2022 PÁ 
polévka 
oběd I 
svačinka CMŠ 

chléb kmínový z Roštění s pomazánkou brokolicovou,  čaj s citronem 1,7 
chléb kmínový z Roštění s pomazánkou brokolicovou,  čaj s citronem 1,7 
 
polévka  zeleninová s červenou čočkou  1,7,9 

• buchtičky s vanilkovým krémem 1,3,7 
grahamová veka s máslem, plátkem sýru ementálu, ochucené mléko 1,7 

 

Strávníci mají v době výdeje k dostatek tekutin, a to  džus, šťávu, čaj, pitnou vodu - dle možnosti s bylinkami. 

 

 

 

Jídelníček od 17.1. do 21.1.2022 - zařazení švédských receptur 

 



                                  

 

 

 

 


