Pondělí

26.4.2021

Snídaně:
Přesnídávka a svačina:

Oběd:

polévka - zeleninová/al. 1,6,9/
I. Kuřecí maso na kari, dušená rýže/al. 1,3/
II. Vařené vejce, koprová omáčka smetanová, vařené brambory/al. 1,3,7/

Večeře:

I. Milánské špagety/al. 1,6,7,9/

Úterý
27.4.2021
Bábovka mramorová, mléko 0,2 l, čaj/al. 1,3,6,7/
Přesnídávka a svačina:
rohlík 3 ks, máslo, sýr tavený 50g/al. 1,7/
Oběd: polévka - hovězí s těstovinou/al.1,6,9/
I. Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka, knedlík/al. 1,3,7/
II. Rybí filety/tmavá treska/zapečené se zeleninou, bramborová kaše/al. 3,4,7/
Snídaně:

,

Večeře:
I. Krůtí roláda, hrášková rýže, kompot/al. 1,3/
Středa

28.4.2021

Snídaně:

Rohlíky, máslo, jogurt, čaj/al. 1,7/
Přesnídávka a svačina:
chléb, pomazánka salámová, ovoce/al. 1,7,10/
Oběd: polévka - čočková/al. 1,6,9/
I. Vepřové žebírko přírodní, italské těstoviny/al. 1/
II. Knedlíky plněné meruňkami, kokosová posypka/al. 1,3,7/
Večeře:
I. Smažená brokolice, vařené brambory, tatarská omáčka/al. 1,3,7,10/
Čtvrtek
Snídaně:
Rohlík 2 ks, paštika, čaj/al. 1/
Přesnídávka a svačina:
chléb s máslem a uzeným sýrem, mléko 0,2 l/al. 1,7/
Oběd: polévka - kmínová se smaženým hráškem/al. 1,3,6,9/
I. Moravský vrabec, kysané zelí, bramborový knedlík/al. 1,3/
II. Těstovinový salát s rajčaty, bazalkou a sýrem 350g/al. 1,7/

29.4.2021

Večeře:
I. Pizza/rajčatový základ, cibule, kuřecí maso, paprika, sýr/al.1,7/
Pátek
30.4.2021
Kapsa s párkem 2 ks, čaj/al. 1/
Přesnídávka a svačina:
chléb, pomazánka pažitková, ovoce/al. 1,7/
Oběd: polévka- gulášová/al. 1,6,9/
I. Smažený kuřecí řízek, vařené brambory s petrželkou, okurkový salát/al. 1.3.7/
II. Pečená krkovice, hrášek na smetaně, knedlík/al. 1,3,7/
Snídaně:

Balíček:

Bulky s tuňákem 2 ks, fruko/al. 1,4,7/

Potravinové alergeny: Obsahuje 1 - obiloviny obsahující lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sója, 7 - mléko,
8 - skořápkové plody, 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob, 14 - měkkýši
Libuše Valová - vedoucí stravování; schválil: ředitel SŠ IPF Brno.
* Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. *

