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Po  1.11. polévka sedlácká (A: 01,09)
pol. BZL mrkvová s jáhly

pol. BZML kmínová s mrkví
oběd 1 neapolské špagety s vepřovým masem a sýrem, sirup (A: 01,07)

dieta BZL neapolské bezlepkové špagety s vepřovým masem a sýrem, sirup
dieta BZML neapolské špagety s vepřovým masem, sirup

Út  2.11. polévka kapustová s bramborem (A: 01,09)
pol. BZL kapustová s bramborem

pol. BZML kapustová s bramborem (A: 01)
oběd 1 kuřecí pánev na asijský způsob, rýže, ovoce, čaj ovocný (A: 01,10)

dieta BZL kuřecí pánev na asijský způsob, rýže, ovoce, čaj ovocný (A: 10)
dieta BZML kuřecí pánev na asijský způsob, rýže, ovoce, čaj ovocný (A: 10)

St  3.11. polévka vločková (A: 01,09)
pol. BZL z kukuřičných vloček (A: 09)

pol. BZML vločková (A: 01,09)
oběd 1 sekaná mozaiková pečeně, brambory, salát/kakao (A: 01,03,07)
oběd 2 palačinky s džemem, džus/kakao (A: 01,07)

dieta BZL sekaná pečeně bezlepková, brambory, salát, džus/kakao (A: 03,07)
dieta BZML sekaná pečeně, brambory, salát, sirup (A: 01,03)

Čt  4.11. polévka bramborová   s bulgurem (A: 01,09)
pol. BZL babičina bramboračka (A: 03,09)

pol. BZML babiččina bramboračka (A: 01,09)
oběd 1 čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, Fit tyčinka, ovocný čaj (A: 01,03)
oběd 2 pljeskavica(mletý plátek s paprik.pestem), opékané brambory, zeleninová obloha,

ovocný čaj (A: 01,03)
dieta BZL čočka na kyselo, vejce, chléb bezlepkový, okurek, ovoce (A: 03,12)

dieta BZML čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, ovoce (A: 01,03)
Pá  5.11. polévka hovězí vývar s celestýnskými nudlemi (A: 01,03,09)

pol. BZL hovězí vývar s bezlepkovými nudlemi (A: 07,09)
pol. BZML hovězí vývar s bezlepkovými nudlemi (A: 09)

oběd 1 hovězí pečeně, svíčková na smetaně, knedlík, sirup (A: 01,03,07,09,10)
oběd 2 kuskusoto se zeleninou a sýrem, sirup (A: 01,03,07,09)

dieta BZL hovězí svíčková na smetaně, bezlepkový knedlík, sirup (A: 03,07,09)
dieta BZML hovězí pečeně šťavnatá, bezlepkový knedlík, sirup (A: 01,03)

Po  8.11. polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,09)
pol. BZL z vaječné jíšky (A: 03,09)

pol. BZML z vaječné jíšky (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřový perkelt, těstoviny, ovocný čaj (A: 01,03,07,09,10)
oběd 2 losos na másle, brambory, čaj se sirupem (A: 04,07)

dieta BZL vepřový perkelt , bezlepkové těstoviny, čaj se sirupem
dieta BZML vepřový perkelt , bezlepkové těstoviny, čaj se sirupem (A: 01)

Út  9.11. polévka slepičí s masem a nudlemi (A: 01,03,09)
pol. BZL slepičí s masem a nudlemi (A: 09)

pol. BZML slepičí s masem a nudlemi (A: 09)
oběd 1 smažené rybí prsty, brambory, sirup, salát (A: 01,03,04)
oběd 2 domácí hamburger se zeleninou a dipem, pečivo, sirup (A: 01,03,07)

dieta BZL domácí hamburger se zeleninou, bezlepkové pečivo, sirup (A: 03)
dieta BZML domácí hamburger se zeleninou, pečivo, sirup (A: 03)

St  10.11. polévka gulášová s bramborem (A: 01,03,07,09,10)
pol. BZL gulášová s bramborem

pol. BZML gulášová s bramborem
oběd 1 kynutý  závin s jablky, čaj/kakao, ovoce (A: 01,03,07)
oběd 2 bramborové knedlíky plněněné uzeným masem, zelí, ovoce, čaj (A: 01,03)
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dieta BZL bezlepkový kynutý táč s ovocem, ovoce,čaj,mléko (A: 03,07)
dieta BZML kynutý táč s ovocem, čaj, ovoce (A: 01,03)

Čt  11.11. polévka cizrnová s rajčaty a bazalkou (A: 01)
pol. BZL cizrnová s rajčaty a bazalkou

pol. BZML cizrnová s rajčaty a bazalkou (A: 01)
oběd 1 přírodní kotleta, FIT zelenina, brambory, čaj se sirupem
oběd 2 koprová omáčka, vejce, brambory, čaj se sirupem (A: 01,03,07)

dieta BZL přírodní kotleta, FIT zelenina, brambory, čaj se sirupem
dieta BZML přírodní kotleta, FIT zelenina, brambory, čaj se sirupem

Pá  12.11. polévka brokolicová  krémová (A: 01,07,09)
pol. BZL brokolicová  krémová (A: 07)

pol. BZML brokolicová
oběd 1 krůtí medailonky na peperonate, rýže dušená, salát, sirup (A: 01)
oběd 2 těstovinový salát s tuňákem, ovoce, sirup (A: 04)

dieta BZL krůtí medailonky na peperonate, rýže, salát, sirup
dieta BZML krůtí medailonky na peperonate ,rýže , salát, sirup

Po  15.11. polévka cibulová s fridátky (A: 01,03,07)
pol. BZL cibulová s vejci (A: 03)

pol. BZML cibulová s vejci (A: 03)
oběd 1 znojemská vepřová pečeně, rýže, salát, džus/kakao (A: 01,07)
oběd 2 korejské nudle s krůtím masem a zelím, džus/kakao (A: 01,03,06,07,09,13)

dieta BZL znojemská vepřová pečeně, rýže, salát, džus/kakao (A: 07)
dieta BZML vepřová pečeně znojemská, rýže, džus, salát

Út  16.11. polévka farmářská bramboračka (A: 09)
pol. BZL farmářská bramboračka (A: 09)

pol. BZML farmářská bramboračka (A: 09)
oběd 1 kuřecí prsa na šlehačce, těstoviny, , ovoce (A: 01,03,07)
oběd 2 vepřová panenka, šípková omáčka, bramborové knedlíky, ovoce,čaj (A: 01,03,09,10)

dieta BZL kuřecí prsa na přírodní způsob, bezlepkové těstoviny, ovoce, čaj (A: 07)
dieta BZML kuřecí prsa na přírodní způsob, těstoviny, ovoce, čaj (A: 01,03)

St  17.11. polévka Státní svátek
pol. BZL Státní svátek

pol. BZML Státní svátek
Čt  18.11. polévka česneková s  krutony (A: 01,09)

pol. BZL česneková s vejcem (A: 03,09)
pol. BZML česneková s vejcem (A: 03,09)

oběd 1 rýžová kaše s kakaem, kompot míchaný ovocný koktejl , čaj (A: 07)
oběd 2 langoše s kečupem a sýrem, čaj (A: 01,07)

dieta BZL rýžová kaše se skořicí, kompot ovocný koktejl,  čaj (A: 07)
dieta BZML langoše s kečupem, ovocný čaj (A: 01)

Pá  19.11. polévka žampionová s bramborem (A: 09)
pol. BZL barevná s pohankou a bramborami

pol. BZML barevná s pohankou a bramborami
oběd 1 záhorácký vepřový závitek(se zelím) , brambory, sirup, ovoce (A: 01,03,07,09)
oběd 2 indický čočkový dhál (na kari se smetanou), rýže s mrkví a hráškem, ovoce, sirup (A:

07)
dieta BZL záhorácký vepřový závitek(se zelím), brambory, ovoce, sirup

dieta BZML záhorácký vepřový závitek, brambory, ovoce, sirup
Po  22.11. polévka zeleninový vývar s nudlemi (A: 09)

pol. BZL zeleninový vývar s vlasovými nudlemi (A: 09)
pol. BZML zeleninový vývar s vlasovými nudlemi (A: 09)

oběd 1 špecle se sýrovou omáčkou, sirup, ovoce (A: 01,03,07)
oběd 2 pečený králík ala bažant, rýže , sirup, ovoce (A: 01,10)
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dieta BZL pečený králík ala bažant, rýže, sirup, ovoce (A: 09)
dieta BZML pečený králík ala bažant, rýže, sirup, ovoce (A: 09)

Út  23.11. polévka vícezrná (A: 09)
pol. BZL fazolová

pol. BZML fazolová (A: 01,09)
oběd 1 masová směs na žampionech, brambory, salát, ovocný čaj (A: 01)
oběd 2 lečo s vejci, chléb, čaj (A: 01,03)

dieta BZL masová směs na pórku, brambory, salát, ovocný čaj
dieta BZML masová směs na pórku, brambory, salát, ovocný čaj

St  24.11. polévka kulajda (A: 01,03,07)
pol. BZL kulajda (A: 03)

pol. BZML bramborová (A: 01,03)
oběd 1 krůtí nudličky na hořčici, rýže s hráškem, ovoce, sirup (A: 01,03,07,09,10)
oběd 2 bramborové šišky s mákem, ovoce, sirup (A: 01,03)

dieta BZL krůtí nudličky na zelenině, rýže s hráškem, sirup, ovoce, sirup
dieta BZML krůtí nudličky na zelenině, rýže  s hráškem, sirup, ovoce, sirup

Čt  25.11. polévka kroupová (A: 01,09)
pol. BZL pohanková se zeleninou (A: 09)

pol. BZML kroupová (A: 01,09)
oběd 1 krkonošský kuřecí řízek, brambory s pažitkou, salát, čaj se sirupem (A: 01,07,12)
oběd 2 pečená cuketa s dýní, bulgur se zeleninou, čaj se sirupem (A: 01,07)

dieta BZL kuřecí prsa na bylinkách, brambory, salát, čaj (A: 07)
dieta BZML kuřecí prsa na bylinkách, brambory, salát, čaj

Pá  26.11. polévka kmínová s vejcem (A: 01,03,09)
pol. BZL kmínová s vejcem (A: 03,09)

pol. BZML kmínová s vejcem (A: 01,03,09)
oběd 1 vídeňský hovězí guláš, knedlík kynutý, čaj/ kakao (A: 01,07)
oběd 2 smažená drůbeží játra, brambory, ovocný čaj/kakao (A: 01,03,07)

dieta BZL hovězí guláš, bramborové bezlepkové knedlíky, čaj (A: 12)
dieta BZML hovězí guláš, bramborové dietní knedlíky, čaj (A: 01,12)

Po  29.11. polévka hovězí  bujon s kapáním (A: 01,03,07,09)
pol. BZL hovězí  bujon s kapáním (A: 03,07,09)

pol. BZML hovězí  bujon s kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 kuřecí prsa na zázvoru a medu, rýže, sirup, salát (A: 01,03,07,09,10)

dieta BZL kuřecí prsa na zázvoru a medu, rýže , sirup, ovoce
dieta BZML kuřecí prsa na zázvoru a medu, rýže , sirup, ovoce

Út  30.11. polévka hráškový krém
pol. BZL hráškový krém

pol. BZML hráškový krém
oběd 1 cigánská vepřová roláda, brambory, salát, džus (A: 01,03,07,09)

dieta BZL vepřová roláda se zeleninou, brambory, salát, džus (A: 03,07)
dieta BZML vepřová roláda se zeleninou, brambory, salát, džus (A: 01,03)

01 
03 
04 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

09 
10 
12 
13

Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.

Žáci ŠD jsou po písemném souhlasu rodičů přihlášeni automaticky a ostatní  
Žáci I.stupně(zejména 4.a 5.třídy)se přihlašují sami, pokud nejsou domluveni s paní Cibuliakovou. 
žáci II.stupně se přihlašují sami.

Roupcová
ředitelka ŠJ Laštůvkova 77            
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