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Čt  1.12. polévka krkonošské kyselo (A: 01)
pol. BZL zelná

pol. BZML zelná s bramborem (A: 01)
oběd 1 mexické špagety, sýr, džus (A: 01,07)

dieta BZL rýžové špagety alla mexický způsob, sýr, džus (A: 07)
dieta BZML špagety po mexicku, džus (A: 01)

Pá  2.12. 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 zapečená vepřová kotleta s broskví a sýrem, rýže, ovoce, sirup (A: 07)
oběd 2 těstoviny penne se sýrovou omáčkou, ovoce, sirup (A: 07)

dieta BZL zapečená vepřová kotleta s broskví a sýrem, rýže, ovoce, sirup (A: 07)
dieta BZML zapečená vepřová kotleta s broskví, rýže, ovoce. sirup

Po  5.12. polévka písmenková (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninová  s bezlepkovými těstovinami (A: 09)

pol. BZML písmenková (A: 09)
oběd 1 rybí filé pečené na másle s bylinkami, brambory, salát, čaj (A: 04,07)
oběd 2 bramborové knedlíky plněněné uzeným masem, zelí, čaj (A: 01,03)

dieta BZL pečené rybí filé s bylinkami, brambory, salát, ovocný čaj (A: 04)
dieta BZML pečené rybí filé s bylinkami, brambory, salát, čaj (A: 04)

Út  6.12. polévka zeleninová s andělskými vlásky (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninová s bezlepkovými nudlemi (A: 09)

pol. BZML zeleninová s andělskými vlásky (A: 01,09)
oběd 1 čertovská směs, halušky, mikulášský perník, ovoce, džus (A: 01,03,12)
oběd 2 zeleninové rizoto s čočkou beluga a balkán.sýrem , mikulášský perník, ovoce, džus

(A: 01,03,07)
dieta BZL zeleninové rizoto s čočkou beluga a balkán.sýrem, ovoce, džus (A: 07)

dieta BZML zeleninové rizoto s čočkou beluga, tyčinka fit, ovoce, džus
St  7.12. polévka čočková (A: 01,09)

pol. BZL čočková (A: 09)
pol. BZML čočková (A: 01,09)

oběd 1 kuřecí prsa na zázvoru a medu, bulgur, ovoce, čaj (A: 01,03,07,09,10)
oběd 2 buchty s tvarohem a povidlím, ovoce, čaj / kakao (A: 01,03,07)

dieta BZL kuřecí prsa na zázvoru, rýže , ovoce, čaj
dieta BZML kuřecí prsa na zázvoru, rýže, ovoce, čaj

Čt  8.12. polévka barevná s pohankou a bramborami
pol. BZL pohanková s mrkví a bramborami

pol. BZML pohanková s mrkví a bramborami (A: 09)
oběd 1 čufty v rajčatové omáčce, těstoviny, sirup (A: 01,03,07)
oběd 2 salát Coleslaw se sojovými nudličkami, zeleninová obloha, vícezrnné pečivo (A:

01,07,10)
dieta BZL bezlepkové čufty v rajčatové omáčce, bezlepkové těstoviny, sirup (A: 03)

dieta BZML čufty v rajčatové omáčce, těstoviny, sirup (A: 01,03)
Pá  9.12. polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky (A: 01,03,09)

pol. BZL zeleninová s bezlepkovými drožďovými knedlíčky (A: 03,09)
pol. BZML zeleninová s drožďovými knedlíčky (A: 03,09)

oběd 1 hovězí pečeně na divoko, brambory, ovoce, čaj (A: 01)
oběd 2 smažený květák, brambory, jogurtový dip, ovoce, čaj (A: 01,03,07)

dieta BZL hovězí pečeně na divoko, brambory, ovoce, čaj
dieta BZML hovězí pečeně divoko, brambory, ovoce, čaj

Po  12.12. polévka babičina bramboračka (A: 03,09)
pol. BZL babičina bramboračka (A: 03,09)

pol. BZML babičina bramboračka (A: 03,09)
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oběd 1 myslivecká masová směs, bramborové copánky, ovoce, džus (A: 01,03,06,07,09,13)
oběd 2 tortilla s tuňákem, vejci a zeleninou, ovoce, džus (A: 03,04,07)

dieta BZL masová směs na kápiích, bezlepkové těstoviny, ovoce, džus
dieta BZML masová směs na kápiích, bramborové copánky, ovoce, džus (A: 01)

Út  13.12. polévka slepičí vývar s játrovým kapáním (A: 03,09)
pol. BZL slepičí vývar s játrovými knedlíčky bezlepkovými (A: 03,09)

pol. BZML slepičí vývar s játrovým kapáním (A: 03,09)
oběd 1 rýžová kaše s kakaem , kompot, čaj (A: 07)
oběd 2 pikantní kuřecí řízek v těstíčku, brambory, salát, čaj (A: 01,03,07)

dieta BZL kuřecí prsa na bylinkách, brambory, salát, čaj
dieta BZML kuřecí prsa na bylinkách, brambory, salát, čaj

St  14.12. 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 asijská krůtí pánev, rýže, salát, sirup
oběd 2 indický čočkový dháll(červená čočka se smet.), bulgur, salát, sirup (A: 01,07)

dieta BZL krůtí pánev na asijsý způsob, rýže, salát, sirup
dieta BZML krůtí pánev na asijský způsob, rýže, salát, sirup

Čt  15.12. polévka masová rychlá (A: 03,07,09)
pol. BZL masová rychlá s jáhly (A: 03,09)

pol. BZML masová rychlá (A: 03,09)
oběd 1 koprová omáčka, vejce, brambory, ovoce, džus (A: 01,03,07)
oběd 2 drůbeží játra na zelenině a žampionech, rýže, ovoce, džus (A: 01,10)

dieta BZL drůbeží játra na cibulce, jáhly, ovoce, džus
dieta BZML drůbeží játra na cibulce, rýže, ovoce, džus (A: 01)

Pá  16.12. polévka česneková s  krutony (A: 09)
pol. BZL česneková s bezlepkovými krutony (A: 09)

pol. BZML česneková s  krutony (A: 09)
oběd 1 uzené maso, hrachová kaše, chléb, okurek, sirup, fit tyčinka (A: 01)
oběd 2 ovocné knedlíky kynuté, perník, sirup (A: 01,03,07)

dieta BZL bezlepková šunka, hrachová kaše, bezlepkový chléb, okurek, ovoce, sirup (A: 12)
dieta BZML bezlepková šunka, hrachová kaše, okurek, chléb, ovoce, sirup (A: 01)

Po  19.12. polévka květáková s brokolicí (A: 01,03,07)
pol. BZL květáková s brokolicí (A: 03,07)

pol. BZML květáková s brokolicí (A: 01,03)
oběd 1 vepřová pečeně na ratatouille zelenině, rýže, ovoce, čaj

dieta BZL vepřová pečeně na zelenině, rýže, ovoce, čaj
dieta BZML vepřová pečeně na zelenině, rýže, ovoce, čaj

Út  20.12. polévka fazolová (A: 01,09)
pol. BZL fazolová

pol. BZML fazolová (A: 01,09)
oběd 1 luhačovický špaček(závitek z ml.masa), brambory, salát, sirup (A: 01,03,07,10)

dieta BZL závitek z mletého masa s mrkví, brambory, salát, sirup (A: 03)
dieta BZML luhačovický špaček, brambory, salát, sirup (A: 03)

St  21.12. polévka cibulová s fridátky (A: 01,03,07)
pol. BZL cibulová s vejci (A: 03)

pol. BZML cibulová s vejci (A: 03)
oběd 1 kuřecí prsa na paprice, těstoviny, ovocný čaj (A: 01,03,07,09)

dieta BZL kuřecí prsa se zeleninou, bezlepkové těstoviny, ovocný čaj (A: 09)
dieta BZML kuřecí prsa se zeleninou, těstoviny, ovocný čaj (A: 01,03,09)

Čt  22.12. polévka miliónová s krupicí (A: 09)
pol. BZL z kukuřičné krupice (A: 09)
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pol. BZML miliónová (A: 09)
oběd 1 bramborový guláš s uzeninou, pečivo, džus (A: 01,03,07,09,10)

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

 
Z důvodu objednávek potravin a uzavírání stravného od 19.12. vaříme oběd č.1 a diety. Odhlášení obědů lze provést do
úterý 20.12. do 13,00 hod. v případě nepřítomnosti si přijďte prosím pro oběd.
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 z důvodu vánočních prázdnin!
Kolektiv Školní jídelny přeje pěkné vánoce.
Roupcová
ředitelka ŠJ Laštůvkova 77            
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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.


