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Út  1.11. polévka hrstková (A: 01,09)
pol. BZL hrstková (A: 09)

pol. BZML hrstková (A: 01,09)
oběd 1 srbské rizoto s kuřecím masem a sýrem, salát, ovocný čaj (A: 07)

dieta BZL srbské rizoto s kuřecím masem a sýrem, salát, ovocný čaj (A: 07)
dieta BZML srbské rizoto s kuřecím masem, salát, ovocný čaj

St  2.11. polévka brokolicová  krémová (A: 01,07,09)
pol. BZL brokolicová  krémová (A: 07)

pol. BZML brokolicová jemná s rýžovým nápojem
oběd 1 sekaná pečeně se šunkou a sýrem, brambory, salát, džus (A: 01,03,07)
oběd 2 játra po tyrolsku, rýže, džus (A: 01,03,07,09,10)

dieta BZL sekaná bezlepková pečeně se šunkou a sýrem, brambory, salát, džus (A: 03,07)
dieta BZML sekaná pečeně, brambory, salát, džus (A: 01,03)

Čt  3.11. polévka francouzská s mletým masem a zeleninou (A: 01,03,07,09)
pol. BZL zeleninová s mletým masem a bezlepkovou těstovinou (A: 03,09)

pol. BZML zeleninová s mletým masem a těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 čočka po švábsku, vejce, okurek, chléb, ovocný čaj/kakao (A: 01,03)
oběd 2 jáhlový nákyp s ovocem, čaj/kakao (A: 03,07)

dieta BZL čočka se zeleninou, vejce, okurek, bezlepkový chléb, ovocný čaj (A: 03,12)
dieta BZML čočka se zeleninou, vejce, okurek, chléb, ovocný čaj (A: 01,03)

Pá  4.11. polévka písmenková (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninová s jáhly (A: 09)

pol. BZML zeleninová s jáhly (A: 09)
oběd 1 krůtí maso na způsob flamendru, halušky, sirup (A: 01,07,12)
oběd 2 zapečené brambory s brokolicí a sýrem, salát, sirup (A: 01,03,07)

dieta BZL krůtí kostky v mrkvi, rýže, sirup
dieta BZML krůtí kostky v mrkvi, rýže, sirup

Po  7.11. polévka vločková (A: 01,09)
pol. BZL z rýžových vloček (A: 09)

pol. BZML vločková (A: 01,09)
oběd 1 toskánské špagety s vepřovým masem a zeleninou, sýr, ovocný čaj (A: 01,07,09)
oběd 2 houbové rizoto se zeleninou a sýrem, ovocný čaj (A: 07)

dieta BZL bezlepkové špagety se zeleninou,vepřovým masem a sýrem, ovocný čaj (A: 07)
dieta BZML špagety se zeleninou a vepřovým masem, ovocný čaj (A: 01)

Út  8.11. polévka fazolová havířská (s vejci a smetanou) (A: 01,03,07,09)
pol. BZL fazolová

pol. BZML fazolová (A: 01,09)
oběd 1 kuřecí prsa po indicku, rýže, ovocný čaj (A: 07)
oběd 2 kynutý  závin s jablky, čaj/kakao (A: 01,03,07)

dieta BZL bezlepkový kynutý táč s jablky, čaj/kakao (A: 03,07)
dieta BZML kynutý táč s jablky(s rýžovým nápojem), čaj (A: 01,03)

St  9.11. polévka mrkvová s jáhly (A: 01)
pol. BZL mrkvová s jáhly

pol. BZML mrkvová s kukuřicí (A: 01)
oběd 1 rybí filé po italsku se sýrem, brambory, salát, sirup (A: 01,03,04,07,09,10,11)
oběd 2 korejské nudle s krůtím masem a zelím, sirup (A: 01,03,06,07,09,13)

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

Čt  10.11. polévka zeleninová se strouhánkem (A: 01,03,07,09)
pol. BZL zeleninová s bezlepkovým strouhánkem (A: 03,09)

pol. BZML zeleninová se strouhánkem (A: 01,03,09)
oběd 1 bratislavská vepřová kýta, těstoviny, džus (A: 01,03,07,09)
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oběd 2 salát Bohemia, rohlík, zeleninová obloha, džus (A: 01,03,07,10)
dieta BZL vepřový plátek na zelenině, bezlepkové těstoviny, džus

dieta BZML vepřový plátek na zelenině, bezlepkové těstoviny, džus
Pá  11.11. polévka pohanková se zeleninou (A: 09)

pol. BZL pohanková se zeleninou (A: 09)
pol. BZML pohanková se zeleninou (A: 09)

oběd 1 vídeňský hovězí guláš, knedlík, sirup (A: 01,03,07)
oběd 2 dýňové zelí s mrkví na kari, brambory opékané, vejce, sirup (A: 01,03)

dieta BZL vídeňský hovězí guláš, bramborové knedlíky, sirup
dieta BZML vídeňský hovězí guláš, bramborové knedlíky, sirup

Po  14.11. polévka rajčatová s těstovinou (A: 01,03)
pol. BZL rajčatová s bezlepkovou těstovinou

pol. BZML rajčatová s těstovinou (A: 01)
oběd 1 znojemská vepřová pečeně, rýže, salát, ovocný čaj (A: 01)
oběd 2 špecle po uhlířsku (s vejci a angliclou slaninou), ovocný čaj (A: 01,03,07)

dieta BZL znojemská vepřová pečeně, rýže, salát, ovocný čaj
dieta BZML znojemská vepřová pečeně, rýže, salát, ovocný čaj

Út  15.11. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,09)
pol. BZL polévka kukuřičné krupice (A: 03,09)

pol. BZML polévka kukuřičné krupice (A: 03,09)
oběd 1 kuřecí prsa na šlehačce, těstoviny, sirup (A: 01,03,07)
oběd 2 kuskus se zeleninou a sýrem, sirup (A: 01,03,07,09)

dieta BZL kuřecí prsa na šlehačce, bezlepkové těstoviny, sirup (A: 07)
dieta BZML kuřecí prsa se zeleninou, těstoviny, sirup (A: 01,03,09)

St  16.11. 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 krupičná kaše s kakaem s máslem, kompot, ovocný čaj (A: 01,07)
oběd 2 vepřová  krkovička, šípková omáčka, bramborové kopýtka, ovocný čaj (A:

01,03,09,10)
dieta BZL vepřová  krkovička, míchaná zelenina, brambory, ovocný čaj (A: 07)

dieta BZML vepřová  krkovička, míchaná zelenina, brambory, ovocný čaj
Čt  17.11. polévka Státní svátek

pol. BZL Státní svátek
pol. BZML Státní svátek

Pá  18.11. polévka kroupová (A: 01,09)
pol. BZL z jáhlových vloček se zeleninou (A: 09)

pol. BZML z jáhlových vloček se zeleninou (A: 01,09)
oběd 1 uzené maso vařené, křenová omáčka, knedlík, ledový čaj (A: 01,07)
oběd 2 pečený mořský okoun s hořčicovomedovou omáčkou, brambory, ledový čaj (A: 04,10)

dieta BZL pečený mořský okoun na kmíně, brambory, salát, džus (A: 04)
dieta BZML pečený mořský okoun na kmíně, brambory, salát, džus (A: 04)

Po  21.11. polévka květáková s mrkví (A: 01,03,07)
pol. BZL květáková s mrkví (A: 03)

pol. BZML květáková s mrkví (A: 01,03)
oběd 1 masová směs na pórku, halušky, sirup (A: 01,12)
oběd 2 bulgureto se zeleninou a balkánským sýrem, sirup, sýr (A: 01,07)

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

Út  22.11. polévka selská (A: 01,03,09)
pol. BZL selská (A: 09)

pol. BZML selská (A: 01,03,09)
oběd 1 krůtí prsa na ajvaru, rýže, ovocný čaj (A: 01)
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oběd 2 plněný zelný list, brambory, ovocný čaj (A: 01,03)
dieta BZL krůtí medailonky na kapiich, rýže, ovocný čaj

dieta BZML krůtí medailonky na kapiich, rýže, ovocný čaj
St  23.11. polévka zeleninová se špaldovými nočky (A: 09)

pol. BZL zeleninová s bezlepkovými nočky (A: 09)
pol. BZML zeleninová se špaldovými nočky (A: 09)

oběd 1 vepřové maso v kapustě, brambory, džus (A: 01)
oběd 2 langoše s kečupem a sýrem, džus (A: 01,07)

dieta BZL vepřové maso v kapustě, brambory, džus
dieta BZML vepřové maso v kapustě, brambory, džus

Čt  24.11. polévka zeleninový vývar s vlasovými nudlemi (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninový vývar s pohankovými vločkami (A: 09)

pol. BZML zeleninový vývar s pohankovými vločkami (A: 09)
oběd 1 kuře na paprice, těstoviny, sirup (A: 01,03,07)
oběd 2 lečo s vejci, párek, chléb kmínový, sirup (A: 01,03)

dieta BZL kuře na paprice, bezlepkové těstoviny, sirup (A: 07)
dieta BZML kuřecí paprikáš, těstoviny, sirup (A: 01,03)

Pá  25.11. polévka kmínová s bramborem (A: 01,09)
pol. BZL kmínová s bramborem (A: 09)

pol. BZML kmínová s bramborem (A: 09)
oběd 1 vepřové výpečky, červené zelí, bramborový knedlík, čaj (A: 01,03)
oběd 2 tagliatelle s parmezánem a jogurtovým dipem, čaj (A: 01,07)

dieta BZL vepřové výpečky, červené zelí, bramborové knedlíky, čaj
dieta BZML vepřové výpečky, červené zelí, bramborové knedlíky, čaj (A: 01,03)

Po  28.11. polévka pórková (A: 01)
pol. BZL pórková s jáhly

pol. BZML pórková s jáhly
oběd 1 vepřový perkelt, tarhoňa, mošt (A: 01,03,07,09,10)
oběd 2 kovbojské fazole, chléb, mošt (A: 01)

dieta BZL kovbojské fazole, chléb bezlepkový, mošt (A: 12)
dieta BZML kovbojské fazole, chléb, mošt (A: 01)

Út  29.11. polévka hrachová s krutony (A: 01,09)
pol. BZL hrachová (A: 09)

pol. BZML hrachová (A: 01,09)
oběd 1 přírodní kotleta, fit zelenina, bulgur, sirup (A: 01,09)

dieta BZL přírodní kotleta na kmíně, baby mrkev s brokolicí, rýže, sirup
dieta BZML přírodní kotleta na kmíně, baby mrkev s brokolicí, bulgur, sirup (A: 01,09)

St  30.11. polévka farmářská (A: 01,09)
pol. BZL farmářská (A: 09)

pol. BZML farmářská (A: 01,09)
oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory, salát, džus (A: 01,03)

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

01 
03 
04 
06 
07

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

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.

Žáci ŠD jsou po písemném souhlasu rodičů přihlášeni automaticky a ostatní  
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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            

 


