
pondělí 3.12.2018 alergen pondělí 10.12.2018 alergen

polévka Zeleninová se špaldovýma vločkama 1.5,6,9 polévka Krupicová s vejci 1.1,3,6,7,9

1) Segedinský guláš, houskový knedlík 1.1,3,7 1) Vepřový plátek na paprice, bramborový knedlík 1.1,3,7

2) Vepřová pečeně na kmíně, selské těstoviny 1.1,3 2) Boloňské špagety se sýrem 1.1,3,7

úterý 4.12.2018 kompot alergen úterý 11.12.2018 kompot alergen

polévka Cibulová se sýrem 1.1,7,9 polévka Fazolová s rajčaty 1.1,9

1) Kuřecí nudličky na pórku, rýže 1.1,7,9 1) Květákové smaženky, brambory MM 1.1, 3,9

2) Sázené vejce, restovaná zelenina, pečené brambory 3,7 2) Vepřová pečeně na česneku, šťouchané brambory 1.1,3,7

3) Listový závin s jablky 1.1. 3) Bezlepkový perník 3,7

středa 5.12.2018 mikulášské překvapení alergen středa 12.12.2018 tvarohový dezert - 7 alergen

polévka Ďábelská (Luštěninová) 7,9 polévka Zeleninová s bulgurem 1.1,7,9

1) Kuřecí rarášci, bramborová kaše 1.1,3,7 1) Italský vepřový guláš, těstoviny 1.1,3,7

2) Andělská křídla na medu, bramborová kaše 6,7 2) Kuřecí nudličky přírodní, ovocná rýže 7

čtvrtek 6.12.2018 mrkvový salát s ananasem alergen čtvrtek 13.12.2018 salát z červené řepy a jablek alergen

polévka Rajská s rýží 1.1,6,7,9 polévka Hovězí s játrovou rýží a těstovinou 1.1,3,6,9

1) Vepřový guláš s fazolemi, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1. 1) Rybí prsty, bramborová kaše 1.1,3,4,6,7

2) Rybí burgr, brambory, dip 1.1,3,4,7 2) Fazole fantazie, chléb (1.1,1.2,6,7)

3) Vepřové ledvinky na cibulce, rýže 1.1. 3) Kapustové lívanečky se sýrem, bramborová kaše 1.1,3,7

pátek 7.12.2018 ovoce alergen pátek 14.12.2018 ovoce alergen

polévka Zeleninový s čočkovým kuskusem 1.1,6,9 polévka Kmínová s vejci 1.1,3,6,9

1) Zapečené těstoviny s uzeným masem a sýrem 1.1,3,7 1) Kynuté knedlíky s jahodovým přelivem, tvarohem a šlehačkou 1.1,3,7

2) Bramborové šišky plněné mákem 1.1,3,6,7 2) Hovězí kostky na žampionech, rýže 7

Jídelní lístek
Základní škola Březová nad Svitavou

tel. 734 231 227                    e-mail: zsbrezovajidelna@seznam.cz



pondělí 17.12.2018 alergen

polévka Koprová 1.1,3,7,9 Přejeme krásné Vánoce a šťasný nový rok 2019.
1) Kuřecí placičky s kari a pórkem, bramborová kaše 3,6,7,10

2) Zapečené špagety s mletým masem a sýrem 1.1,3,7

úterý 18.12.2018 zelný salát alergen

polévka Gulášová 1.1,6,9

1) Pikantní fazolový hrnec s vepř. masem, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1.

2) Makrela na bylinkách, bramborová kaše 4,7

3) Zabíjačkový prejt, kysané zelí, brambory 1.1.

středa 19.12.2018 mléčný řez - 1.1,3,7 alergen

polévka Bramboračka s červenou čočkou 1.1,6,9

1) Vepřové nudličky sečuán, rýže 1.1,9

2) Pečené kuřecí stehno, červené zelí, bramborový knedlík 1.1,3,6,7

čtvrtek 20.12.2018 alergen

polévka Norská rybí 1.1,4,7,9

1) Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát 1.1,3,6,7

2) Vepřový řízek, bramborová kaše, okurkový salát 1.1,3,6,7

3) Rýžová kaše, sapaná grankem, kompot 7

pátek 21.12.2018

VOLNÝ DEN Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

Vánoční prázdniny od 24.12.2018 - 2.1.2019.

Strava je určena k okamžité spotřebě!

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídla, která obsahují alergeny, jsou označena čísly.

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.










