
 

 

    
              

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZS 
20.3.2003 
 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

veka grahamová, sýrová pěna, mléko z farmy, ovoce, čaj s citronem 1,7 
bulka, sýrová pěna, čaj 1,7 
 
polévka pórková s vejcem 1,7,9,3 

   znojemské vepřové nudličky /šťáva s okurkem/, domácí bramborový knedlík 1,7,9 
   znojemské vepřové nudličky,  špecle – nudle a motánky  1,3,7,9 

 
jogurt s přidaným džemem, housky, čaj  1,7 

  

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
21.3.2003 
 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

chléb pomazánka domácí játrová – drůbeží játra na cibulce, čaj,  ovoce 1,7 
chléb s domácí játrovou pomazánkou,  čaj  1,7 
 
polévka ze zeleného hrachu, krutony z housky  1,7,9 

 přírodní řízek z vepřové kotlety na žampionech, rýže  1,7,9 
 tarhoňa s kuřecím masem, sušenými rajčaty, strouhaný sýr – bezmasý pokrm    1,7,9 

 
slunečnicový chléb, máslo, jarní zelenina, mléko z farmy , čaj  1,7 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
22.3.2003 
 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

pletýnka máslo, med, ovoce, mléko z farmy   1,7 
pletýnka, máslo, med, čaj 1,7 
 
rajská polévka s písmenky    1,7,9 ,3 

  smažené rybí filé, vařený brambor, odlehčený dresing s jogurtem 1,7,9,3,4,10,6 
  rybí filé, pečené na másle, vařený brambor,   odlehčený dresing s jogurtem   1,7,3,10,6  

 
chléb s pomazánkou ze sóje a hlívy, čaj s citronem  1,7, 3,10 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
23.3.2003 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

chléb, máslo, slovenský sýr oštěpek ,krájená zelenina, ovoce, čaj 1,7 
chléb, máslo, slovenský sýr oštěpek, čaj 1,7 
 
vývar s máslovými  noky   1,7,9,3 

    kuřecí prsní maso na paprice /smetanová omáčka/ těstoviny  1,3,7,9 
    kuřecí steak s kůží, na paprice, knedlík kynutý domácí  1,3,7,9 

 
veka bílá, pomazánka žervé, bílá káva  1,7 

  

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
24.3.2003 
polévka 
oběd  I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

chléb,  pomazánka lososová, čaj s citronem, krájená zelenina, ovoce   1,7,3                 
chléb,  pomazánka lososová,     čaj 1,7,3 
 
celerová polévka bílá se smaženým hráškem   1,7,9,3 

  halušky se zelím a slaninou 1,3,7 
  kaše krupičná s málem, kakaem, skořicí    1,7 
 

veka grahamová, máslo, krájená zelenina, čaj ovocný      1,7       

  

 

Strávníci mají v době oběda  k dispozici vždy dostatek tekutin, džus tropico, šťávu, čaj   -  

  různé druhy, nebo vodu, případně vodu s bylinkami, citronem… 

 

 

 

 


