Jídelníček na červen 2022
1.6.Vločková 1.Krůtí kostky na česneku, brambory, fazolky na slanině, sirup
2.6.S kroupami1.Debrecínský guláš, kolínka, džus
2.Debrecínský guláš, houskový knedlík, džus
3.6.Hrášková 1.Vepřová kýta na kmíně, rýže dušená, zeleninový salát, sirup
6.6.Gulášová 1.Krupicová kaše se skořicí, mléko ovocné, sirup, ovoce
2.Plněná cuketa rajčaty a sýrem, bageta, mléko ovocné, sirup, ovoce
7.6.S paprikou 1.Kuřecí plátek přírodní, bramborová kaše, okurkový salát, džus
2.Zapečený květák s kapustou, bram.kaše, okurkový salát, džus
8.6.Se sýr.svít.1.Hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka, šlehaný tvaroh, sirup
9.6.S těstov. 1.Vepřová kotleta s houbovým přelivem, rýže dušená, sirup
2.Rýžový nákyp s meruňkami, sirup
10.6.S kuskus.1.Kuře na paprice, houskový knedlík, džus
13.6.Slepicí

1.Čočka na kyselo, vejce, salám, okurka, kakao, sirup, ovoce
2.Tvarohové buchty, kakao, sirup, ovoce
14.6.Špenátová1.Vepřové maso, dušená mrkev, brambory, džus
2.Květákové placičky s ovesnými vločkami, brambory, dresink, džus
15.6.Drožďová1.Kuřecí medailonky přírodní, kuskus, brokolice dušená, sirup
16.6.S vaj.jíškou1.Cikánská vepřová kýta, rýže dušená, sirup
2.Fazolový salát s paprikou a kukuřicí, špaldová bageta, sirup
17.6.Hrstková 1.Špagety s kuřecím masem, smetanou a sýrem, jogurt s CHIA sem.
20.6.Čočková 1.Ovocné knedlíky s tvarohem, mléko, sirup, ovoce
2.Krůtí játra na cibulce, rýže dušená, mléko, sirup, ovoce
21.6.Zelnice 1.Penne se smetanovým špenátem a lososem, džus
2.Zeleninové bulgurové rizoto, sýr, červená řepa, džus
22.6.Rýžová 1.Kuře ala bažant, červené zelí, bramborový knedlík, sirup
23.6.Česnečka1.Čevabčiči, brambory, hořčice, zeleninová obloha, džus
2.Palačinka plněná dušenou zeleninou, brambory, zel.obloha, džus
24.6.S drobením1.Vepřová hamburská kýta, houskový knedlík, sirup
27.6.Bramboračka1.Koprová omáčka, vejce, brambory, ovocné mléko, sirup, ovoce
2.Rybí file zapečené se šlehačkou, brambory, ovoc.mléko, sirup
28.6.Kmínová 1.Katův šleh, rýže dušená, pudink s ovocem, džus
29.6.Cizrnová 1.Boloňské špagety s tuňákem, sýr, povidlový koláček, sirup
30.6.S kapáním1.Kuřecí řízek smažený, brambory, kompot, sirup
Obsažené alergeny v jídlech možno aktuálně dohledat na www.strava.cz , na
nástěnce ŠJ a u kuchařek při výdeji oběda. Změna jídelníčku a složení (alergeny)
vyhrazena. Informace o velikosti porcí a podmínkách uchování pokrmů v jídlonosiči
jsou k dispozici na nástěnce ŠJ.
Dobrou chuť!!!!

