
úterý 1.10.2019 alergen středa 9.10.2019 alergen

polévka Krémová bramboračka 1.1,9 polévka Zeleninová s kapáním 1.1,3,7,9

1) Drůbeží rizoto se zeleninou a sýrem, okurka steril. 7,9 1) Italský vepřový guláš, braborové gnochi 1.1,3,7,9

2) Buchty s tvarohem 1.1,3,7 2) Kuřecí plátek přírodní, bramborová kaše 7,9

3) Rajčatový salát s majonézou, rohlík (1.1,6) 3,7

čtvrtek 10.10.2019 zelný salát s okurkou alergen

středa 2.10.2019 mrkvový salát s ananasem alergen polévka Česneková s kukuřičnou krupicí a vejci 3,9

polévka Francouzská 1.1,3,9 1) Čočka na kyselo, vídeňský párek, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1.

1) Smažený květák, brambory, dip 1.1,3,6,7 2) Rybí filet v těstíčku, bramborová kaše 1.1,3,4,7

2) Kuřecí nudličky na česneku s hořčicí, rýže 7,9,10 3) Cizrna s kuřecím masem, špenátek a rajčaty, chléb( 1.1,1.2,6,7)

čtvrtek 3.10.2019 alergen pátek 11.10.2019 ovoce alergen

polévka Celerová s bramborem 1.1,7,9 polévka Slepičí s těstovinou 1.1,3,9

1) Karbanátky Pepka námořníka, bramborová kaše 1.1,3,4,6,7 1) Kuřecí nudličky na majoránce, rýže 9

2) Čočkový salát, kuřecí paličky, chléb (1.1,1.2,6,7) 3,7 2) Kynuté knedlíky s meruňkami, sypané perníkem 1.1,3,7

3) Fazolové lusky na smetaně, vejce, brambory 1.1,3,7

pondělí 14.10.2019 alergen

pátek 4.10.2019 ovoce alergen polévka Zeleninová s hrachovými vločkami 6,9

polévka Zeleninová s jáhlemi 1.1,9 1) Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík 1.1,3,6,7,9

1) Vepřové  na slanině, smetanová omáčka, bramborový knedlík1.1,3,7,9 2) Cikánský vepřový plátek, rýže 6,9,10

2) Těstovinový salát s kuřecím masem 1.1,3,7

pondělí 7.10.2019 alergen úterý 15.10.2019 kompot alergen

polévka Kmínová s vejci 1.1.3,9 polévka Hrachová s uzeninou 1.1,9

1) Domažlické vepřové ragů, houskový knedlík se špaldou 1.1,1.5,3,7,9 1) Boloňské špagety se sýrem 1.1,3,7,9

2) Vepřové kostky na divoko, rýže 7,9 2) Závin z listového těsta s jablky 1.1,3,7

3) Květákový nákyp se sýrem, brambory MM 3,7

úterý 8.10.2019 kompot alergen

polévka Luštěninová 1.1,9

1) Vepřové karbanátky se sýrem, bramborová kaše 1.1,3,6,7

2) Kuřecí stehno na másle, rýže 1.1,7,9

3) Jáhlová kaše, sypaná grankem 7

Jídelní lístek
Základní škola Březová nad Svitavou



středa 16.10.2019 alergen pátek 25.10.2019 ovocné pitíčko alergen

polévka Koprová s vejci a bramborem 1.1,3,7,9 polévka Čočková s paprikou 1.1,9

1) Moravský  vrabec, špenát, bramborový knedlík 1.1,3,6,7,9 1) Krupičná kaše, sypaná grankem 1.1,7

2) Kuřecí nudličky na pepři, rýžové těstoviny 3,7,9 2) Holandský řízek, brambory MM 1.1,3,6,7

čtvrtek 17.10.2019 salát z červené řepy a jablek alergen pondělí 28.10.2019 SVÁTEK alergen

polévka Gulášová 1.1,9

1) Rybí prsty (bezlepkové), bramborová kaše 3,4,7

2) Fazole fantazie, chléb (1.1,1.2,6,7) 9

3) Špenátové špagety se sýrem, sypané sýrem 1.1,3,7

úterý 29.10.2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY alergen

pátek 18.10.2019 ovoce alergen

polévka Zeleninová s bulgurem 1.1,6,9

1) Krůtí směs se zeleninou a žampiony, rýže 3,6,7,9,10,13

2) Buchtičky s vanilkovým krémem 1.1,3,7

pondělí 21.10.2019 malinový puding, ořech. srdíčka 1.1,1.3,1.4,7,8.2. středa 30.10.2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY alergen

polévka Zeleninová s ovesnými vločkami 1.1,1.4,7,9

1) Vepřové nudličky na kmíně, těstoviny 1.1,3,9

2) Vepřová pečeně, dušená kapusta, brambory 1.1,9

úterý 22.10.2019 alergen čtvrtek 31.10.2019 domácí termix s čoko. topingem - 7 alergen

polévka Norská rybí 1.1,4,7,9 polévka Bramborová s červenou čočkou 6,9

1) Kuřecí placičky s kari a pórkem, bramborová kaše 7,10 1) Krůtí nudličky ve smetanové omáčce, těstoviny 1.1,3,7,9

2) Vepřový flamendr, rýže s pečenou těstovinou 1.1,6,9 2) Kotleta na cibuli a smetaně, bramborová kaše 7,9

3) Ovocný salát, loupáček (1.1,3,6,7) 7 3) Vajíčkový salát s bramborem, rohlík (1.1,6) 3,,10

středa 23.10.2019 červená řepa alergen

polévka Krkonošská zelňačka 1.1,7,9

1) Zapečené těstoviny s uzeným masem a sýrem 1.1,3,7

2) Vepřová pečeně na bylinkách, šťouchané brambory 7,9

čtvrtek 24.10.2019 míchaný salát alergen

polévka Hovězí s játrovou rýží a těstovinou 1.1,3,6,9 Strava je určena k okamžité spotřebě!

1) Hovězí guláš s fazolemi a zeleninou, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1,9 Změna jídelníčku vyhrazena.

2) Těstovinový (špaldové těstoviny) salát s tuňákem 1.5,3,4 Jídla, která obsahují alergeny, jsou označena čísly.

3) Vepřová játra po farmářsku, brambory MM 6,7,9 Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.










