
                   

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
28.11.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

slunečnicová kostka, sýrová pěna, mléko z farmy, zeleninový talíř, čaj s citronem, ovoce 1,7,8 
slunečnicová kostka světlá, pomazánka sýrová, čaj   1,7,8 
 
zeleninová polévka s červenou čočkou  7,9,1 

  boloňské špagety maso, vepřové, kuřecí, krůtí, špagety, sýrem sypané 1,7,9,3 
  boloňské špagety, špagety z celozrnné mouky  1,7,9,3 
 

chléb, máslo, zelenina – kedlubny, mrkvička ,rajčata, bílá káva  1,7   

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
29.11.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

sezamový rohlík, máslo malinová marmeláda, kakao, ovoce    1,7, 11                                                                                                                             
sezamový rohlík, malinová marmeláda, čaj s citronem  1,7,11 
 
celerová polévka bílá s krutony  1,7,9,3 

 kuřecí maso nakládané v sezamu,  brambory vařené,  salát zeleninový   1,7,9,11 
 zapékané těstoviny se šunkou, zeleninou, okurek   1,3,7,9 

 
grahamová veka, pomazánka  cizrnová, čaj ovocný  1, 7, 10,3                                                                                                                             

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
30.11.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

 bulka s pomazánkou tuňákovou, zelenina, cola cao,  ovoce 1,7,4 
bílá veka s pomazánkou tuňákovou,  čaj  s citronem 1,7,4 
 
masová hovězí skotská polévka s bramborem  1,7,9 

 purpurové fazole – mexické, s mletým masem hovězím, vepřovým, klobáskou, chléb   1,7,9 
 staročeský jáhelník, zapékaný s ovocem – meruňky, jahody, mandarinky  3,7,1                                                                                                                             

 
chléb s máslem, strouhaným sýrem, čaj  bylinkový s medem  1, 7 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
1.12.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

 chléb  vajíčková pomazánka s pažitkou, colacao,  zeleninový talíř, ovoce  1,7,3 
chléb, vajíčková pomazánka s pažitkou,   čaj s citronem  1,7,3 
 
rajská polévka s těstovinou  1,7,9,3 

 drůbeží , kuřecí a krůtí nudličky na kari, rýže  1,7,9 
 dušená kapusta s hrubě mletým vepřovým masem a hovězím, knedlík bramborový  1,3,7,9 

    
chléb NON s lučinkovou pomazánkou, mléko z farmy   1,7                                                                              

  

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
2.12.2022 
polévka 
oběd I 
 
svačinka CMŠ 

koláč tvarohový, kakao, ovoce  1,7,3 
koláč tvarohový, čaj  1,7,3 
 
selská smetanová polévka se žampiony a širokými  nudlemi 1,3,7,9 

 rybí prsty, brambory vařené,  dresing, přízdoba 4,1,3,7 
 

veka grahamová, pomazánkové máslo, čaj  1,7 

  

Strávníci mají v době výdeje, dostatek tekutin. Připravujeme žákům džus, šťávu, čaj, pitnou vodu,  dle  možnosti 
s bylinkami. Změna  jídelníčku vyhrazena.  Jídelníček je sestaven dle vyhlášky o školním stravování č. 107                                                      

 

 

 

 

 
 

 

Jídelníček od  28.11.2022 do 2.12.2022 
 


