Od

přesnídávka CMŠ

svačinka CZŠ
14.6.2021
PONDĚLÍ
polévka
oběd I
oběd II
svačina CMŠ

přesnídávka CMŠ

svačinka CZŠ
15.6.2021

ÚTERÝ

polévka
oběd I
oběd II
svačinka CMŠ
přesnídávka CMŠ
svačinka CZŠ

16.6.2021
STŘEDA
polévka
oběd I
oběd II

svačinka CMŠ
přesnídávka CMŠ
svačinka CZŠ

ČTVRTEK
17.6.2021
Polévka
oběd I
oběd II

svačinka CMŠ
přesnídávka CMŠ

svačinka CZŠ

18.6.2021
PÁTEK
polévka
oběd I
oběd II
svačinka CMŠ

14. 6. 2021 - 18. 6. 2021
bulka s máslem, plátkem debrecínské šunky, zelenina, čaj s citronem, ovoce 1,7,3
bulka s máslem, plátkem debrecínské šunky, čaj s citronem 1,7,3
špenátová se smetanou a domácími krutony 1,7,9,3
 kuřecí prsní maso se sýrovou omáčkou, těstoviny špecle – copánky 1,7,9,3
 sójové maso se zeleninou, kuskus 1,7,9,6
musli, mléko 1,7,8
slunečnicová kostka s máslem, plátkem sýru gouda, zelenina, kakao, ovoce 1,7,3,8
slunečnicová kostka s máslem, plátkem sýru gouda, čaj ovocný 1,7,3,8
vývar s těstovinou a kořenovou zeleninou 3, 1,7,9
 zelí hlávkové s kysané, pečená plec vepřová, knedlík 1,3,7,9
 moravský vrabec, bramborová kaše, okurek 1,7,9
veka s pomazánkou vajíčkovou, zeleninou, ochucené mléko 1,7,3
pletýnka s pomazánkou paštikovou domácí, zeleninou, čaj, ovoce 1,7,3,10
pletýnka s pomazánkou paštikovou domácí, čaj ovocný 1,3,7,10
mrkvová polévka - jáhlová 1,7,9
 plátek z vepřové kotlety, rýže, přízdoba 1,7,9
 bulgureto se zeleninou, masem, sypané sýrem, přízdoba 1,7
chléb NON bez stabilizáítorů , s pomazánkou lučinka dětská, mléko - farma 1,7
sezamová bulka s tuňákovou pomazánkou, čaj bylinkový, ovoce 1,11,7,4
sezamová bulka s tuňákovou pomazánkou, čaj bylinkový 1,11,7,4
polévka zeleninová 1,7,9
 čevapčiči, brambory, přízdoba, domácí dresing 1,3,7,6
 kapusta s mletým masem, chléb 1,7,9,3
přesnídávka jablečno - meruňková, piškoty dětské 1,3,7
chléb s budapešťským tvarohovým krémem, mléko, zeleninový talíř, ovoce1,7,
chléb s budapešťským tvarohovým krémem, mléko 1,7
valašská kyselica s kysaným zelím a houbami 1,7,9,
 kynuté povidlové knedlíky s mákem, nebo perníkem 1,3,7
 pohanková kaše s cibulkou a slaninou, chléb 1,7,9
grahamová veka s máslem, kedlubnou, bílá káva 1,7,8

