
                   

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
5.12.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

slunečnicová kostka  tmavá , šunková pěna, mléko z farmy, zeleninový talíř, čaj s citronem, ovoce 1,7 
slunečnicová kostka  tmavá, šunková pěna,  čaj   1,7 
 
vývar s  tarhoňou  7,9,1,3 

  koprovka, pečená kýta vepřová, knedlík 1,7,9,3 
  koprovka, vajíčko,  vařené brambory 1,7,3,9 
 

skořicové a jogurtové kroužky, farmářské mléko   1,7,8   

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
6.12.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

chléb s máslem, sýrem koliba, čaj s citronem    1,7                                                                                                                             
chléb s máslem, sýrem koliba,  čaj s citronem  1,7 
 
hrachová polévka hanácká  1,7,9,3 

 smažený kuřecí řízek, brambory vařené s máslem, okurkový salát  1,7,3 
 kuřecí prsní plátek pečený s gril. kořením, brambory s máslem, okurkový salát   1,7,9,10 

 
veka bílá, pomazánka sojová – francouzská, čaj s medem 1, 7, 6,10                                                                                                                             

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
7.12.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

pletýnka s máslem, deberecinkou, čaj,   ovoce 1,7 
pletýnka s máslem, debrecínkou,  čaj  s citronem 1,7 
 
farmářská masová polévka s nudlemi 1,7,9 

  rybí filé pečené na másle se sýrem, bramborová kaše,  přízdoba 1,7,9,4 
  ovesná kaše s ovocem máslem, topingem   1,7                                                                                                                             

 
maková houska, jogurt s přidaným džemem, mléko z farmy   1, 7,8 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
8.12.2022 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

 kukuřicný klas – houska s kukuřicí s brokolicovou pomazánkou  zeleninový talíř, ovoce  1,7 
kukuřičný klas – houska s kukuřicí, brokolicovou pomazánkou,    čaj s citronem  1,7 
 
zeleninová  s čočkou  1,7,9 

  tokáň na rajčatech /nudličky směs masa/, rýže  1,7,9 
  kuskus se sojovým masem a sýrem TOFU, zeleninou,  sypané ementálem 1, 7,6,9 

    
chléb s tvarohovou pomazánkou s bylinkami, mléko z farmy   1,7                                                                              

  

přesnídávka CMŠ 
svačinka CZŠ 
9.12.2022 
polévka 
oběd I 
 
svačinka CMŠ 

chléb,  pomazánka rybí, zeleninový talíč, čaj s citronem, ovoce   1,7,4 
chléb, pomazánka rybí, čaj s citronemn 1,7,4 
 
gulášová z hlívy ústřičné  1,7,9 

 buchtičky s vanilkovým krémem  1,3,7 
 zapečená pohanka s kapustou 7,1 

 
veka grahamová,  šlehaný sýr apetito, , bílá káva 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  5.12.2022 do 9.12.2022 
 


