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1.9.Polévka čočková, vepřové rizoto, okurkový salát, voda, šťáva                                      1,3         

2.9.Vývar s mušličkami, svíčková na smetaně, knedlík, obědníky: moučník, 

           děti: zmrzlina, nápoj stéva, voda                                                                          1,3,7,9    

3.9.Polévka brokolicová, telecí karbanátek, bramborová kaše, voda, šťáva, čaj             1,3,7                                                                                                                                       

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

6.9.Masový krém, buchtičky s krémem, ovoce, voda, ochucené mléko, šťáva              1,3,7,9                                                                                                                                                                                 

7.9.Vývar s játrovou rýží, vepřová panenka, rýže, zeleninový salát, voda, čaj, šťáva      1,3,9                                                                                                                                                                                                                             

8.9.Polévka zeleninová s cizrnou, vepřový plátek s brokolicí a sýrem, brambory,                                                                                   

 jogurtový dezert, nápoj karibik, voda                                                                      1,7,9 

9.9.Hovězí vývar s písmenky,rajská omáčka s vařeným hovězím, knedlík,voda,šťáva 1,3,7,9 

10.9.Kulajda, kuřecí prsa po zahradnicku, brambor, voda, šťáva                                      1,3,7                                                                                                                                                            

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

13.9.Polévka uzená s bramborem, plněné bramborové knedlíky, špenát, voda, šťáva   1,3,7,9 

14.9.Polévka bramborová, brněnská čočka, chleba, okurka, moučník obědníky: klobása                                                                                                            

         děti: dietní párek, voda, šťáva, čaj                                                                           1,3,9                                                                                            

15.9.Polévka maďarská rybí,1. pizza, dračí nápoj, voda, ochucené mléko 

                                              2. protýkaná kotleta, rýže, ovoce                                      1,3,7,9       

16.9.Vývar s tarhoňou, kuřecí prsa na paprice, knedlík, voda, čaj, šťáva                       1,3,7,9 

17.9.Polévka hrachová ,tatranská kotleta, brambor, zeleninový salát, voda, šťáva, čaj    1,7,9                      

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

20.9.Polévka masová rychlá, krupicová kaše, kompot, voda, šťáva, ochucené mléko      1,7,9                                                                      

21.9.Polévka květáková s kari, španělský ptáček, brambor, voda, šťáva, čaj                    1,3,7 

22.9.Kuřecí vývar s nudlemi, boloňské špagety se sýrem, voda, šťáva, čaj                   1,3,7,9            

23.9.Polévka dýňová, smažené rybí filé, brambory, zeleninový salát, voda,  

            nápoj džungle, čaj                                                                                                   1,3,7 

24.9.Polévka zelná slovenská, pečené kuře, rýže , jogurt, voda, šťáva, čaj                       1,3,7                                    

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

27.9.Polévka cizrnová, putimský kotlet, těstovina, ovoce, voda, šťáva, čaj                   1,3,7,9 

28.9.SVÁTEK 

29.9.Vývar s kapustou a rýží, segedínský guláš, knedlíky, voda, šťáva, čaj                   1,3,7,9 

30.9.Vývar s kapáním, kuřecí prsa po brazilsku, rýže, 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 53 Kč , větší 56 Kč. Objednávky den předem 7:00-13:00 

V případě nemoci odhlášení  do 6:15 na tel čísle 566562515 

Houskové knedlíky objednáváme do čtvrtka. Výdej v pátek. Cena 17 Kč 

Strava je určena k okamžité spotřebě !!!!!!! 

Změna jídelního lístku vyhrazena !!!!! 

Vítáme školáky v novém školním roce a přejeme hodně úspěchů. 


