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1.3.Pol. hrachová, sekaná pečeně, br. kaše, šopský salát, voda, mléko, čaj                       1,3,7 

2.3.Vývar s drobením, houbové hovězí stroganov, těstovina, ovoce, voda, šťáva, čaj  1,3,7,9 

3.3.Pol. jarní zeleninová, protýkaná kotleta, brambory, jogurt, voda, ins. nápoj, čaj     1,3,7,9 

4.3.Vývar s těstovinou, kachní stehno, zelí, br. knedlík, voda, šťáva, čaj                      1,3,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.3.Pol. masová rychlá, dukátové buchtičky s krémem, ovoce, voda, šťáva, čaj           1,3,7,9 

8.3.Pol. fazolová, štěpánská pečeně, brambory, rajče, okurka, voda, mošt, čaj                 1,3,7 

9.3.Pol. rajská s těstovinovou rýží, kuřecí stehno s kurkumou a hořčicí, rýže, ovoce                

voda, šťáva, čaj                                                                                                                   1,3,7 

10.3.Pol. kmínová, čočka po brněnsku, párek, chléb, moučník, voda, ins. nápoj, čaj       1,3,7                                  

11.3.Vývar s těstovinou, hovězí vař. s rajskou omáčkou, knedlík, voda, šťáva, čaj       1,3,7,9                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.3.Pol. drožďová, krůtí nudličky s omáčkou s hráškem, rýže, ovoce, voda,mléko,čaj  1,3,7                                                                                                                                         

15.3.Pol. zeleninová s kuskusem, smažené filé, br. kaše, okurkový salát, voda, šťáva, čaj                               

                                                                                                                                      1,3,4,7,9 

16.3.Cibulačka, boloňské špagety s masem a sýrem, moučník, voda, ins. nápoj, čaj       1,3,7                                   

17.3.Pol. z vaj. jíšky, kýta na slanině, kapusta, brambory, přesnídávka, voda, mléko, čaj    

                                                                                                                                         1,3,7,9                         

18.3.Pol. kuřecí s těstovinou, hovězí guláš, knedlík, voda, mošt, čaj                             1,3,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.3.Gulášovka, bramborové copánky s mákem, ovoce, voda, mléko, čaj                       1,3,7                            

22.3.Pol. kapustová, španělský ptáček, rýže, zelný salát s mrkví, voda, šťáva, čaj           1,3,7        

23.3.Pol. z červené čočky, přírodní mletý řízek se zeleninou, br. kaše, voda, šťáva, čaj   1,3,7 

24.3.Uzená s kroupami, frankfurtská pečeně, knedlík, voda, ins. nápoj, čaj                  1,3,7,9 

25.3.Pol .kuřecí s masem a rýží, kotleta ratatouille, pečené brambory, dresink, 

        voda, ins. nápoj, čaj                                                                                                 1,3,7,9                                                                                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.3.Pol. květáková, vepř. na houbách, brambory, ovoce, voda, šťáva, čaj                      1,3,7 

29.3.Pol. zeleninová s jáhlami, ryba s rajčaty a bazalkou, těstovina, voda, šťáva, čaj   1,3,7,9                    

30.3.Pol.krupicová s vejci, pivovarský tokáň, šťouchané brambory,voda,ins.nápoj,čaj 1,3,7,9 

31.3.Vývar s tarhoňou, kuřecí gyros v smet. omáčce, rýže, moučník, voda, šťáva, čaj 1,3,7,9                                                                                                                                                                                                                          
Jídelní lístek sestavil tým školní kuchyně 

 

Výroba, výdej: vedoucí kuchařka Dana Novotná 
Personál, administrativa, zásobování: vedoucí školní jídelny Dana Krištofová 

 

Cena oběda: menší porce 64 Kč, větší 66 Kč. Objednávky den předem 7:00-13:00 
V případě nemoci odhlášení do 6:15 na tel čísle 566 562 515 

 

 Houskové knedlíky objednáváme do čtvrtka. Výdej v pátek. Cena 20 Kč 
Strava je určena k okamžité spotřebě!!!!!!! 

Změna jídelního lístku vyhrazena!!!!! 


