Jídelníček na týden : 21. 3. - 25. 3. 2022
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přesnídávka
polévka

chléb, pomazánka z rybiček
v tomatě, mléko
volba I
Zš ovoce

volba II
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vločková kaše s broskví a polévka
kakaem, čaj
Zš dle odpolední svačiny volba I
ovoce
volba II
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přesnídávka
polévka
volba I
volba II
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polévka

slavkovský chléb, hanácká
volba I
pomazánka, mléko
ovoce

volba II
přesnídávka

pá
te
k

flamendr, rýže, ovocný nápoj

vepřový perkelt, těstoviny, ovocný nápoj
kuřecí plátek v cizrnovém těstíčku, brambory, zeleninová
obloha, čaj
oběd

svačina

chléb, šunková pěna,
plátek papriky, čaj

svačina

hovězí s játrovou rýží a zeleninou
hovězí vařené, kedlubnové zelí, brambory, ovocný nápoj

tmavý chléb, lučina, čaj

pirohy z listového těsta s praženicí, fazolky na smetaně
svačina

mléčná s bramborem
pečené kuřecí stehno, zeleninová rýže, ovocný nápoj
kuskusový salát se zeleninou a balkánským sýrem,chlebánek,
čaj
oběd

volba I

dýňová s krutony
těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, sypané sýrem,
okurek, čaj

volba II

bavorské vdolky, granko

polévka

selská veka, pomazánka z
taveného sýru, plátek
okurky, čaj

z vaječné jíšky

oběd

přesnídávka

lámankový chléb, pestrá
pomazánka, granko
ovoce

pečená treska, bramborová kaše, ovocný salát, čaj, Mš děti
ovoce
oběd

přesnídávka

vícezrnná večka,
pomazánkové máslo,
ředkvičky, bílá káva
ovoce

čočková se zeleninou

svačina

žitný chléb, pomazánka z
červené řepy, čaj
svačina

piškotový mramorový řez,
čaj

Alergeny jsou uváděny v tištěné podobě v jídelně. Při přípravě diet je přihlíženo k výběru vhodných potravin.V případě bezlepkové diety jsou
potraviny nahrazené potravinami neobsahujícími lepek. Příprava je oddělená od běžné stravy. U bezmléčné stravy a různých intolerancích
je strava připravovaná bez potravin způsobujících příslušné alergie. Podrobné informace poskytne také vedoucí školní jídelny Základní
školy a Mateřské školy Brno, Merhautova 37 na telefonním čísle 545211651 kl. 114.

školy a Mateřské školy Brno, Merhautova 37 na telefonním čísle 545211651 kl. 114.

