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St  1.6. polévka slepičí  vývar s kapáním (A: 01,03,09)
pol. BZL slepičí vývar s kapáním (A: 03,07,09)

pol. BZML slepičí vývar s kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 myslivecká masová směs, rýže, sirup, (A: 01,03,06,07,09,13)

dieta BZL maslivecká masová směs, rýže, salát, sirup
dieta BZML myslivecká masová směs, rýže, sirup, (A: 01)

Čt  2.6. polévka celerová (A: 01,07,09)
pol. BZL celerová (A: 07,09)

pol. BZML celerová (A: 01,09)
oběd 1 vepřová pečeně  protýkaná mrkví, bramborová kaše, džus (A: 07)

dieta BZL vepřová pečeně  protýkaná mrkví, brambory, džus
dieta BZML vepřová pečeně  protýkaná mrkví, brambory,džus

Pá  3.6. polévka z kukuřičné krupice (A: 09)
pol. BZL z kukuřičné krupice (A: 09)

pol. BZML z kukuřičné krupice (A: 09)
oběd 1 koprová omáčka, vejce, knedlík , čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 těstovinový salát se šunkou, zeleninou a sýrem ,čaj (A: 03,07,10)

dieta BZL koprová omáčka, vejce, brambory,  čaj (A: 03,07)
dieta BZML koprová omáčka(s altern.nápojem), vejce, brambory, čaj (A: 01,03)

Po  6.6. polévka kapustová (A: 01,09)
pol. BZL kapustová

pol. BZML kapustová (A: 01)
oběd 1 kuřecí prsa na smetaně a zelenině, těstoviny, čaj, ovoce (A: 01,03,09)
oběd 2 drůbeží játra na cibulce, rýže dušená, čaj, ovoce (A: 01)

dieta BZL kuřecí prsa na smetaně, ovoce, čaj,těstoviny (A: 07)
dieta BZML kuřecí prsa se zeleninou, těstoviny, čaj, ovoce (A: 01,03,09)

Út  7.6. polévka bramborová  s houbami (A: 01,09)
pol. BZL bramborová (A: 09)

pol. BZML bramborová (A: 01,09)
oběd 1 rybí filé po italsku se sýrem, brambory, salát, sirup (A: 01,03,04,07,09,10,11)
oběd 2 lečo s vejci a párkem, chléb , sirup (A: 01,03)

dieta BZL rybí filé pečené na  kmíně, brambory, sirup (A: 04)
dieta BZML rybí filé pečené na  kmíně, brambory, sirup (A: 04)

St  8.6. polévka gulášová  s hlívou ústřičnou (A: 01,03,07,09,10)
pol. BZL gulášová s bramborem

pol. BZML gulášová s bramborem (A: 01)
oběd 1 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj/kakao ,čaj, ovoce (A:

01,03,06,07,08,11,13)
oběd 2 vepřové ragů na žampionech, brambory s pažitkou, ovocný čaj, ovoce (A: 01,07)

dieta BZL dukátové bezlepkové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, čaj (A: 03,07)
dieta BZML vepřové ragů na zelenině, brambory, čaj (A: 01)

Čt  9.6. polévka vločková  se zeleninou (A: 01,09)
pol. BZL z kukuřičných vloček (A: 09)

pol. BZML vločková (A: 01,09)
oběd 1 pečené kuře, rýže, ovocný salát, čaj se sirupem
oběd 2 albánský fazolový salát s cizrnou a zeleninou, pečivo, čaj se sirupem (A: 01,07)

dieta BZL pečené kuře, rýže, ovocný salát, čaj se sirupem
dieta BZML pečené kuře, rýže, ovocný salát, čaj se sirupem

Pá  10.6. polévka jáhlová s bramborem (A: 09)
pol. BZL jáhlová s mrkví (A: 09)

pol. BZML jáhlová s mrkví (A: 09)
oběd 1 vepřové maso v kapustě, brambory, džus (A: 01)
oběd 2 lasagne  se špenátem a sýrem,džus (A: 01,07)
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dieta BZL vepřové maso v kapustě, brambory, džus
dieta BZML vepřové v kapustě, brambory, džus (A: 01)

Po  13.6. polévka cizrnová s rajčaty (A: 01)
pol. BZL cizrnová s rajčaty

pol. BZML cizrnová s rajčaty (A: 01)
oběd 1 krůtí plátek na zelenině a bylinkách, rýže , sirup (A: 01,03,07,09)
oběd 2 zapečená brokolice se sýrem, brambory, sirup (A: 01,07)

dieta BZL krůtí plátek na zelenině a bylinkách , rýže , sirup
dieta BZML krůtí plátek na zelenině a  bylinkách, rýže , sirup (A: 01)

Út  14.6. polévka hovězí vývar s těstovinou (A: 01,03,07,09)
pol. BZL hovězí vývar s těstovinou (A: 09)

pol. BZML hovězí vývar s těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 znojemský biftek, brambory, čaj se sirupem, ovoce (A: 01,03,07,10)
oběd 2 kuskus se zeleninou a sýrem, ovoce, čaj se sirupem (A: 01,03,07,09)

dieta BZL znojemský biftek, brambory, čaj se sirupem, ovoce (A: 03,10)
dieta BZML znojemský biftek, brambory, ovoce, čaj se sirupem (A: 01,03,10)

St  15.6. polévka kmínová s vejci a bramborem (A: 01,03,07,09)
pol. BZL kmínová s vejci a bramborem (A: 09)

pol. BZML kmínová s vejci a bramborem (A: 01,03,09)
oběd 1 mexické špagety s vepřovým masem a sýrem,  čaj/mléko (A: 01,07)
oběd 2 rýžový nákyp s ovocem, čaj/mléko (A: 03,07)

dieta BZL mexické špagety s vepřovým masem a sýrem, čaj/mléko (A: 07)
dieta BZML mexické špagety s vepřovým masem, ovocný čaj (A: 01)

Čt  16.6. polévka zeleninová s kapáním (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninová s kapáním (A: 03,09)

pol. BZML zeleninová s kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 breťanské fazole, uzené maso, okurek, chléb , sirup (A: 01)
oběd 2 nudle s opraženou strouhankou-kakaem a máslem, sirup

dieta BZL nudle s kakaem a máslem, sirup
dieta BZML nudle s kakaem, sirup

Pá  17.6. polévka kedlubnová (A: 01,07)
pol. BZL kedlubnová (A: 07)

pol. BZML kedlubnová (A: 01)
oběd 1 vepřová kotleta na ajvaru, rýže, džus, ovoce (A: 01)
oběd 2 indický čočkový dhál, džus (A: 07)

dieta BZL přírodní kotleta na bylinkách, rýže, džus
dieta BZML přírodní kotleta na bylinkách, rýže ,džus

Po  20.6. polévka mrkvová (A: 01,03)
pol. BZL mrkvová

pol. BZML mrkvová (A: 01,03)
oběd 1 bratislavské rizoto, salát, sirup (A: 01,03,07,09)
oběd 2 šopský salát, pečivo,sirup (A: 01)

dieta BZL šopský salát, chléb bezlepkový, sirup (A: 12)
dieta BZML šopský salát, pečivo, sirup (A: 01)

Út  21.6. polévka zeleninová s kuskusem (A: 01,09)
pol. BZL zeleninová s kukuřičnými vločkami (A: 09)

pol. BZML zeleninová s kuskusem (A: 01,09)
oběd 1 paela s kuřecími kousky na kari a zeleninou, tarhoňa, čaj se sirupem (A: 01,03,07,09)
oběd 2 salát Bohemia, pečivo, čaj se sirupem (A: 01,03,07,10)

dieta BZL kuřecí prsa se zeleninou, rýže, čaj se sirupem
dieta BZML kuřecí prsa se zeleninou, rýže, čaj se sirupem

St  22.6. polévka selská (A: 01,03,09)
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pol. BZL selská (A: 09)
pol. BZML selská (A: 01,03,09)

oběd 1 vepřová krkovička, červené zelí, knedlík, sirup, ovoce (A: 01,07)
oběd 2 zeleninové vločkové placičky se sýrem, brambory, čaj se sirupem (A: 01,03,07)

dieta BZL vepřová  krkovička, červené zelí, bramborové bezlepkové knedlíky, sirup, ovoce
dieta BZML vepřová  krkovice, červené zelí, sirup, bramborové knedlíky, sirup

Čt  23.6. polévka zeleninový vývar s nudlemi (A: 09)
pol. BZL zeleninový vývar s těstovinou (A: 09)

pol. BZML zeleninový vývar s těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřová kotleta s jablky, bulgur, sirup (A: 01,07)
oběd 2 zapečené těstoviny s uzeným masem, okurek, sirup (A: 01,03,07,09)

dieta BZL zapečené těstoviny s bezlepkovou šunkou, okurek, sirup (A: 03,07)
dieta BZML vepřová kotleta s jablky, brambory, sirup (A: 01)

Pá  24.6. polévka z červené čočky (A: 01,09)
pol. BZL z červené čočky se zeleninou (A: 09)

pol. BZML z červené čočky se zeleniou (A: 01,09)
oběd 1 smažený kuřecí řízek, brambory, salát, čaj (A: 01,03)

dieta BZL smažený kuřecí řízek obalený v bezlepkové strouhance, brambory, salát, čaj (A: 03)
dieta BZML smažený kuřecí řízek, brambory, salát, čaj (A: 03)

Po  27.6. polévka hovězí vývar s rýží a hráškem (A: 01,03,07,09)
pol. BZL hovězí vývar s rýží a hráškem (A: 09)

pol. BZML hovězí vývar s rýží a hráškem (A: 01,03,09)
oběd 1 krůtí medailonky na ajvaru, těstoviny, salát, čaj se sirupem (A: 01,03)

dieta BZL krůtí medailonky na kapiich, bezlepkové těstoviny, čaj se sirupem, salát
dieta BZML krůtí medailonky na kapiich, těstoviny, čaj se sirupem, salát (A: 01,03)

Út  28.6. polévka zeleninová s rýžovými vločkami (A: 01,07,09)
pol. BZL zeleninová s rýžovými vločkami (A: 07,09)

pol. BZML zeleninová s rýžovými vločkami (A: 09)
oběd 1 čevabčiči s hořčicí, brambory s pažitkou, obloha, sirup (A: 01,03,07,10)

dieta BZL čevabčiči bezlepkové, brambory s pažitkou, obloha, sirup (A: 10)
dieta BZML čevabčiči, brambory, obloha, sirup (A: 01)

St  29.6. polévka miliónová z jarní zeleniny (A: 09)
pol. BZL miliónová z jarní zeleniny (A: 09)

pol. BZML milionová z jarní zeleniny (A: 09)
oběd 1 masová směs na porku, rýže, sirup (A: 01)

dieta BZL masová směs na zelenině, rýže, sirup (A: 09)
dieta BZML masová směs na zelenině, rýže, sirup (A: 01)

Čt  30.6. polévka zeleninová (A: 01,09)
pol. BZL zeleninová (A: 09)

pol. BZML zeleninová (A: 09)
oběd 1 bramborový guláš s uzeninou, chléb, sirup (A: 01,03,07,09,10)

dieta BZL bramborový guláš s bezlepkovou šunkou, chléb bezlepkový, sirup (A: 12)
dieta BZML bramborový guláš s dětskou šunkou, chléb, sirup (A: 01)

01 
03 
04 
06 
07 
08

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie

09 
10 
11 
12 
13

Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

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

Z důvodu roustoucích cen základních potravin ŠJ bude zvyšovat od září ceny u každé věkové kategorie o 2,- a u cizích
strávníků provozní náklady dle aktuálních cen energií.
Posím rodiče žáků 9.tříd o zrušení trvalého příkazu, přeplatek bude vrácen v červenci na účet plátce.
Z důvodu objednávek potravin a uzavírání stravného poslední odhlášky + přihlášky budou v úterý 28.6. do 13,00hodin



01.06.2022 30.06.2022
Jídelní lístek

od do
Žáci ŠD jsou po písemném souhlasu rodičů přihlášeni automaticky a ostatní  
Žáci I.stupně(zejména 4.a 5.třídy)se přihlašují sami a žáci II.stupně se přihlašují sami.
Změna jídelníčku vyhrazena!
Roupcová
ředitelka ŠJ Laštůvkova 77            

 


