
 

 

    
              

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZS 
27.3.2003 
 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

veka grahamová, pomazánka – brokolicová se sýrem, ovoce, čaj s citronem 1,7 
bulka, pomazánka brokolicová se sýrem, čaj 1,7 
 
bramboračka se zeleninou 1,7,9 

   hrachová kaše, sazovický párek, chléb, okurek  1,7,9 
   těstovinový salát s tuňákem 1,3,7,9,4 

 
ovocná přesnídávka, piškoty, čaj  1,7 

  

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
28.3.2003 
 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

chléb pomazánka paštiková, čaj,  ovoce 1,7,3,10 
chléb s pomazánkou paštikovou, čaj  1,7,3,10 
 
vývar s krupicovými noky   1,7,9,3 

 valašská  zabijačková sekaná, zelí, knedlík   1,7,9,3 
 karbenátek, vařený brambor, okurek     1,7,9,3 

 
veka bílá, máslo, kdelubny, ředkvička, karotka,  mléko z farmy  1,7 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
29.3.2003 
 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

sezamový rohlík s nutelou, bílá káva, ovoce   1,7,11,8 
sezamový rohlík s nutelou, čaj  1,7,11,8 
dýňová  polévka  s krutony – smažený hrášek  1,7,9,3 stopy 8 – semínka dýňové 
 

 zapečené těstoviny  se šunkou - drůbeží, sýrem gouda a ementálem, 
 salát zelí a  mrkvička  1,7,3 

  čínské kuřecí nudličky se zeleninou, žampiony, rýže 1,7,9 
 
chléb s pomazánkou TOFU, čaj s citronem  1,7, 3,10 

 

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
30.3.2003 
polévka 
oběd I 
oběd II 
 
svačinka CMŠ 

chléb, máslo, debrecínská šunka ze Sazovic, krájená zelenina, ovoce, čaj 1,7 
chléb, máslo, debrecínská šunka sazovická, zelenina,  čaj 1,7 
 
krkonošská cibulačka – maso hovězí a vepřové, vejce, cibule, zelenina 1,3,7,9 

 milánské špagety sypané strouhaným sýrem 1,3,7,9 
 záhorácký závitek z vepřového masa- kotlety, plněný slaninou a zelím, brambory  1,7,9 
 

dalamánek, pomazánka drožďová s vařeným vejcem,  čaj  1,7,3 

  

přesnídávka CMŠ 
svačinky CZŠ 
31.3.2003 
polévka 
oběd   
 
 
svačinka CMŠ 

chléb,  sardinková pomazánka, krájená zelenina, ovoce   1,7,3                 
chléb,  sardinková pomazánka,   čaj 1,7,3 
 
valašská kyselica   1,7,9 
 

 Jankovy buchty s povidly  1,3,7 
 

veka grahamová,  námořnická pomazánka,  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… 

 

 

 

 


