
Jídelníček na období od 27.3. do 7.4.2023
Pondělí 27.3. přesnídávka chléb šestizrnný, vajíčková pomazánka, karotka, ovocný čaj (1,6,7,8,10,11,13)

polévka zeleninová s kuskusem (1a, 7, 9)
hlavní jídlo kuře na paprice, těstoviny, ovocný sirup, voda (1a,7)
svačina rohlík obyčejný, lískooříškový krém, bluma, ovocný čaj (1a,7)

 
Úterý 28.3. přesnídávka perníkový řez, bílá káva, hruška (1a,7)

polévka česneková (1a, 7)
hlavní jídlo dušená mrkev, rozpeky, ovocný sirup, voda (1a,7)
svačina chléb žitný, plátkový sýr, ovocný čaj, kedluben (1a,7)

Středa 29.3. přesnídávka chlebový dalamánek, lučina, jablko, ovocný čaj (1a, 6, 7, 8, 10, 11, 13)
polévka vaječná (1a,3,7)
hlavní jídlo hovězí na zelenině, bramborový knedlík, ovocný sirup, voda (1a,7)
svačina bageta maková, medové máslo, mandarinka, ovocný čaj (1a,7)

Čtvrtek 30.3. přesnídávka
polévka hrášková (1a, 7)
hlavní jídlo rybí karbanátek, brambor, zeleninová obloha, ovocný sirup, voda (1a,3,4,7)
svačina ovocná tyčinka, pomeranč, ovocný sirup (7)

Pátek 31.3. přesnídávka švýcarská topinka, ovocný čaj, černená paprika (1a, 7)
polévka zeleninová s bulgurem (1a,7,9)
hlavní jídlo Mexické fazole, rohlík, ovocný sirup, voda (1a, 7)
svačina vanilkový  jogurt, banán, ovocný čaj (7)

Pondělí 3.4. přesnídávka chléb z kvasu, pomazánka lososová, okurka, ovocný čaj (1a,4,7)
polévka květáková (1a,3,7)
hlavní jídlo zapečené těstoviny s kuřesím masem a zeleninou, ovocný sirup, voda (1a,7)
svačina houska pletená, plátkový sýr, jablko, ovocný čaj (1a, 7)

Úterý 4.4. přesnídávka chléb žitný, lučina, kedluben, ovocný čaj (1a,7)
polévka mrkvová (1a,7)
hlavní jídlo buchty s tvarohem, mléko, ovocný sirup, voda (1a,3,7)
svačina rohlík šumavský, šunka, karotka, ovocný čaj (1a, 7)

Středa 5.4. přesnídávka bramborový ježek, bílá káva, hroznové víno (1a,7)
polévka jáhlová se zeleninou (1a, 7, 9)
hlavní jídlo svíčková na smetaně, kynutý knedlík, ovocný sirup, voda (1a,7)
svačina ovocná kapsička, rohlík, ovocný sirup, banán (1a)

Čtvrtek 6.4. přesnídávka ---
polévka ---
hlavní jídlo                                                         Prázdniny
svačina ---

 
Pátek 7.4. přesnídávka ---

polévka ---
hlavní jídlo                                                      Státní svátek
svačina ---

cereální kuličky s mlékem, hroznové víno, ovocný čaj (1a, 7)



Jídelníček na období od 27.3. do 7.4.2023
Pondělí 27.3.

polévka zeleninová s kuskusem (1a, 7, 9)
hlavní jídlo kuře na paprice, těstoviny, ovocný sirup, voda (1a,7)

 
Úterý 28.3.

polévka česneková (1a, 7)
hlavní jídlo dušená mrkev, rozpeky, ovocný sirup, voda (1a,7)

Středa 29.3.
polévka vaječná (1a,3,7)
hlavní jídlo hovězí na zelenině, bramborový knedlík, ovocný sirup, voda (1a,7)

Čtvrtek 30.3.
polévka hrášková (1a, 7)
hlavní jídlo rybí karbanátek, brambor, zeleninová obloha, ovocný sirup, voda (1a,3,4,7)

Pátek 31.3.
polévka zeleninová s bulgurem (1a,7,9)
hlavní jídlo Mexické fazole, rohlík, ovocný sirup, voda (1a, 7)

Pondělí 3.4.
polévka květáková (1a,3,7)
hlavní jídlo zapečené těstoviny s kuřesím masem a zeleninou, ovocný sirup, voda (1a,7)

Úterý 4.4.
polévka mrkvová (1a,7)
hlavní jídlo buchty s tvarohem, mléko, ovocný sirup, voda (1a,3,7)

Středa 5.4.
polévka jáhlová se zeleninou (1a, 7, 9)
hlavní jídlo svíčková na smetaně, kynutý knedlík, ovocný sirup, voda (1a,7)

Čtvrtek 6.4.
polévka ---
hlavní jídlo                                                         Prázdniny

 
Pátek 7.4.

polévka ---
hlavní jídlo                                                      Státní svátek
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