
1,4,7,11 svačina Rybičková pom., vícezrn.chléb, caro, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka česnečka

1,7 Posvícení - kachní prsa, špenátový brambor

1 svačina Posvícenský koláček

1,7 svačina Cereálie s mlékem, čaj

1,3,7,9 oběd Polévka kuřecí s rýží

1,7, Fazolový guláš, chléb, ovoce

1,7 svačina Chléb, máslo, salátová okurka

1,7 svačina Pom. tvarohová jemná, rohlík, kakao, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka hovězí vývar s drožďovými noky

1,7 Hovězí maso, dušená mrkev, brambor

svačina Ovocné pyré

1,7 svačina Pom.tvaroh. s jarní cibul.,chléb,bílá káva, čaj

1,7,9 oběd Polévka kroupová

1,7 Kuře na kari, rýže, ovoce

1,7,11 svačina Šunková pěna, cererální raženka  

1,7 svačina Povidlová pom, houska, granko, čaj

1,7,9 oběd Polévka zeleninová s luštěnin. nudličkami

1,4,7,9 Rybí bulgureto, ovocný kompot

1,7 svačina Chléb, máslo, plátkový sýr, rajčata

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 30.10. do 3.11
Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

PONDĚLÍ

ÚTERÝ



1,3,7 svačina Vaječná pom, rohlík, bílá káva, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka hovězí vývar s krupicovými noky

1,7 Kuřecí steak, dušená zelenina, brambor

1,7 svačina Jogurt, sušenka cookies

1,7,11 svačina Pom.tvaroh.s paprikou, houska, granko, čaj

1,4,7,9 oběd Polévka norská rybí

1,3,7 Dukátové buchtičky s krémem, ovoce

1,7,11 svačina Adzuki pomazánka, vícezrnný chléb

 

1,6,7 svačina Pom.z čerstvého sýra, sojový rohlík,caro, čaj

1,7 oběd Polévka špenátový krém

1,3,7 Vepř.roláda, brambor, zelný salát

1,7 svačina Chléb, máslo, paprika

1,7 svačina Ovesná kaše, čaj

1,7,9 oběd Polévka zeleninová s jáhly

1,3,7, Kotlíkový guláš, houskový knedlík, ovoce

1,7 svačina Pom.tvarohová s kmínem, raženka  

1,7 svačina Chléb, máslo, plátkový sýr, mléko, čaj

1,7 oběd Polévka rajská s těstovinou

1,7 Hrachová kaše, šunka, chléb, okurka

1,7 svačina Jogurtovník

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 6.11. do 10.11.

Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK



1,7, svačina Cizrnová pom., sluneč.chléb,kakao, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka kuřecí s ovesnými vločkami

1,7,9 Těstoviny s kuř.masem a smetanou, ovoce

1,7 svačina Chléb, máslo, salátová okurka

1,7 svačina Pom.sýrová s česnekem, rohlík, caro, čaj

1,7 oběd Polévka z kysaného zelí

1,7 Hovězí roštěná na slanině, rýže

7 svačina Šlehaný tvaroh s ovocem  

1,4,7 svačina Rybičková pom., houska, granko, čaj

1,7,9 oběd Polévka hovězí s luštěninovými nudličkami

1,3,7 Květákové placičky, brambor, okurk.salát

1,7 svačina Chléb, máslo, plátkový sýr

1,3,7,11 svačina Míchaná vejce, vícezrn. chléb, bílá káva, čaj

1,7,9 oběd Polévka zeleninová krémová

1,7,12 Krůtí perkelt, bramborový knedlík

1 svačina Makovka, ovoce

 

svačina S t á t n í    s v á t e k

oběd

Den boje za svobodu a demokracii

svačina

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 13.11. do 17.11.

Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK



7 svačina Jáhlová kaše, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka bramborová

1,3,7 Kuřecí cizrna teriyaki, rýže, ovoce

1,3,7,9 svačina Pom.tvarohová pestrá, chléb

1,7 svačina Chléb, máslo, paprika, bílá káva, čaj

1,7,9 oběd Polévka hovězí vývar s těstovinou

1,3,4,7 Rybí filé v sýr. těstíčku, br.kaše,rajčat.salát

1,3,7 svačina Brokolicová pom., raženka

1,7 svačina Budapešťská pom., chléb, granko, čaj  

1,3,7 oběd Polévka krupicová s vejcem

1,3,7,9 Svíčková na smetaně, housk. knedlík, ovoce

1,7 svačina Pom.z čerstvého sýra, rohlík

1,7,9 svačina Zeleninová pom., houska, caro, čaj

1,7 oběd Polévka hráškový krém

1,3,7 Žemlovka s jablky

1,7 svačina Pom.tvarohová s paprikou, chléb  

1,7 svačina Mrkvová pom., rohlík, kakao, čaj

1,7,9 oběd Polévka z míchaných luštěnin

1,7 Kuřecí kuskus, ovocný kompot

1,7 svačina Chléb, máslo, plátkový sýr

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 20.11. do 24.11.

Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK


