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            1. 6.              Polévka z vaječné jíšky   1a,3,7,9,12 

                       1        Holandský řízek, brambory, zeleninový salát, džus   1,3,7,12       
                       2        Zeleninový salát se šunkou a sýrem, sezamový rohlík, džus   7,11 

            2. 6.              Polévka z míchaných luštěnin   1a,7,9,12                   

                       1        Pražská vepřová pečeně, kynutý knedlík, ovoce, nápoj malina 
                       2         Filé na cibulce, brambory, ovoce, nápoj malina 

            3. 6.               Polévka drožďová se zeleninou   1,3,7,9,12 

                       1         Sekaná pečeně, brambory, zeleninový salát, mošt   1,3,7,12 
                       2         Kuřecí steak po myslivecku, rýže, zeleninový salát, mošt   1,7,9,10,12  
        ----------------------------------------------------------------------------------------------                          
            6. 6.                Frankfurtská polévka zeleninová   1e,7,9,12 

                        1         TORTILLA plněná listovým špenátem, kuřecími kousky, sýrem, ovoce, nápoj citronový   1,7 
                        2          Fazolové lusky na smetaně s koprem, vejce, brambory, ovoce, nápoj citronový   1,3,7,12 

            7. 6.  .             Polévka kedlubnová s mrkví   1,7,12 

                        1         Kuskus s krůtím masem a houbami, zeleninový salát, džus   1,12  
 2         Rybí filet na másle a kmínu, brambory, zeleninový salát, džus  4,7,12                                                                   

            8. 6.                Polévka rajská s ovesnými vločkami   1d,7,12 

                        1         Přírodní vepřový plátek, rýže, kompot, nápoj jahoda   12 
                        2          Mleté masové kuličky, brambory, kompot, nápoj jahoda   1,3,7,12   

            9. 6.                 Polévka čočková s kroupami   1c,7,9,12 

                        1          Mozaiková roláda, brambory, zeleninový salát, nápoj brusinka   1,7,12 
                        2          Ovocný táč, ovoce, ochucené mléko   1,3,7 

          10. 6.                 Polévka brokolicový krém s noky   1,3,7,12 

                        1          Kuře na zelí, bramborový knedlík, mošt   1,7,12 
                        2          Fazolový guláš, sterilovaný okurek, chléb, mošt   1,12 

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          13. 6.                 Polévka pórková s kapáním   1,3,7,12 
                         1         Karbanátek z červené řepy, pažitkový dip, opečené brambory, džus   1,3,7,12 

                         2          LASAGNE s mletým masem,  zeleninou, džus   1,7,12 

          14. 6.                  Polévka petrželová s drožďovými knedlíčky   1,3,7,12 
                         1         Hrachová kaše, vepřová krkovice, sterilovaný okurek, chléb, jogurt, nápoj broskev   1,12 

                         2         Dušená mrkev s hráškem, vepřové kostky, brambory, jogurt, nápoj broskev   1,7,12 

          15. 6.                 Polévka fazolová s hráškem   1,7,9,12 
                         1         Vepřový guláš, špaldový knedlík, ovoce, nápoj kiwi   1a, 1e,3,12   

                         2          Játra na leču, brambory, ovoce, nápoj KIWI   1,10,12 

          16. 6.                  Polévka koprová s bramborem   1,7,12 
                         1          Rizoto s drůbežím masem, strouhaný sýr, zeleninový salát , mošt  7, 

                         2          Smažené rybí filé, brambory, zeleninový salát, mošt   1,3,4,7,12 

          17. 6.                  Polévka zeleninová s cizrnou   1,3,7,12 
                         1          Kedlubnové zelí, vepřový plátek, brambory, nápoj mango  1,7,12 

                         2          Ovocné kynuté knedlíky,  strouhaný tvaroh nebo opražená strouhanka, mléko   1,3,7 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          20. 6.                 Krkonošská cibulačka   1,7,12 

                          1        Boloňské špagety, strouhaný sýr, syrová zelenina, nápoj ostružina   1,7,12 

                          2        Zeleninový nákyp s čočkou, brambory, syrová zelenina, nápoj ostružina   3,7.12 
          21. 6.                 Polévka chlebová s kořenovou zeleninou   1,7,9,12 

                          1        Mleté maso v zelném listu, brambory, ovoce,  nápoj jablko   1,3,7,12    

                          2        Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, ochucené mléko   1,3,7 
          22. 6.                 Polévka bramborová s kořenovou zeleninou   1,7,9,12 

                          1        Segedínský guláš, houskový knedlík, mošt   1,3,7,12  
                          2        Pečené kuře, rýže, zeleninový salát, mošt   1a,7,12 

          23. 6.                 Polévka květáková s kukuřicí   1,7,12  

                           1        Špenát, moravský vrabec, brambory, ovoce, nápoj malina   1,7,12 

                           2        Paprika plněná kuskusem, TOFU na listovém salátu, ovoce, nápoj malina   1,6,12 

          24.6.                   Polévka hrachová s opraženou zavářkou   1,7,12 

                          1         Vepřové (hovězí) kostky v zelenině, tarhoňa, zeleninový salát, džus   1,12 
                          2         Plněná treska, brambory, zeleninový salát, džus   1,3,4,7,12 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          27. 6 .                 Polévka drůbková s těstovinou   1,7,9,12  
                          1          Krupicová kaše sypaná kakaem, ovocná mísa, nápoj citronový s mátou   1,7 

                          2          Květákové řízky, brambory, smetanový dip ,ovocná mísa,  nápoj citronový s mátou   1,3,7,12 

          28. 6.                   Polévka zelná se zeleninou   1,7,9,12 
                          1          Španělský ptáček, rýže, zeleninový salát, mošt   1,3,10,12 

                          2          Luštěninová směs se zeleninou, restovanou cibulkou, vajíčkem, sterilovaný okurek, chléb, mošt   1,3,10 

          29. 6.                   Polévka česneková s vejci   3,7,9,12 
                          1          Masové kuličky, rajská omáčka, těstovina, ovoce, nápoj ananas   1,3,7,12 

                          2          Vepřový plátek na kari, brambory, zeleninová obloha, ovoce, nápoj ananas   7,12     

          30. 6.                   Polévka kmínová s mrkvovým kapáním   1,3,7,9,12  
                          1          Bramborový guláš, rohlík, džus   1,12 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Změna jídelního lístku vyhrazena  

            Hmotnost porce odpovídá školním normám podle stanovených koeficientů. Při výdeji k dispozici pitná voda. 

 

 
                                                                                                                                          Orletová M., vedoucí kuchyně   



                                                                 


