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1.2.Krupicová   1.Kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, kompot, zel.bar, sirup 
2.2.Česnečka   1.Cikánská vepřová kýta, těstoviny, mléko, čaj 
                         2.Salát z červeného zelí s vejcem, špaldová bageta, mléko, čaj 
3.2.    x x x   pololetní prázdniny   x x x 
 
6.2.S játr.zavář.1.Čočka na kyselo, salám, okurka, ovocné mléko, čaj, ovoce 
                         2.Vločková kaše se sušeným ovocem, ov.mléko, čaj, ovoce 
7.2.Drožďová   1.Krůtí kostky na česneku, špenát, bramb. knedlík, sirup 
                         2.Krůtí maso v baby mrkvi, brambory, sirup 
8.2.S frid.nud.  1.Vepř. kotleta na žampiónech, rýže, šlehaný tvaroh, čaj 
9.2.Bram.s pap.1.Rybí file smažené, brambory, kompot, zeleninový bar, džus 
                         2.Zeleninový karbanátek s cizrnou, brambory, kompot, zel.bar,džus 
10.2.Kmínová   1.Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky, sirup 
 
13.2.Hrášková  1.Halušky se zelím a slaninou, kakao, ovocný čaj, ovoce 
                         2.Lívance se skořicí, kakao, ovocný čaj, ovoce 
14.2.S kapáním1.Kuře pečené, brambory, kompot, zeleninový bar, sirup 
                         2.Kuře pečené, spišský šoulet, zeleninový bar, kompot, sirup 
15.2.Hrstková   1.Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, jogurt s CHIA sem., džus 
16.2.Dýňová     1.Asijské kuřecí nudličky se zeleninou, rýže s pórkem, ovocný čaj 
                         2.Lasagně se špenátem a sýrem, ovocný čaj 
17.2.Vločková  1.Vepř. kýta pečená, mrkev dušená, šumavské bram.knedlíky, sirup 
 
20.2.Frankfurt. 1.Dukátové buchtičky s krémem, mléko, čaj, ovoce 
                        2.Špagety s tuňákem, smetanou a citrónem, sýr, mléko, čaj, ovoce 
21.2.Kroupová 1.Jitrnickový prejt, brambory, kysané zelí, džus 
                         2.Rybí file zapečené se šlehačkou, brambory, kysané zelí, džus 
22.2.Kulajda     1.Kuřecí plátek, kuskus s ajvarem, VIP zelenina na másle, sirup 
23.2.S těstovin.1.Řecký vepř. guláš s fazolemi, těstoviny, mléko, sirup 
                         2.Celerový salát s ananasem, špaldová bageta, mléko, sirup 
24.2.S vaj.jíškou1.Krůtí maso z pekáčku, bramborová kaše, kompot, zel.bar, čaj 
 
   x x x     27.2. až 3.3. jarní prázdniny    x x x 
 
 
 
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!!!! 
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