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           1. 12.                Polévka zeleninová s cizrnou   1,7,9,12 

                         l          Koprová omáčka, hovězí plátek, karlovarský knedlík, ovoce, čaj citronový   1,3,7,12 

                         2         Štěpánská sekaná, brambory s pažitkou, zeleninový salát, čaj citronový   1a,3,7,12 

           2. 12.                Polévka brokolicová s mrkví   1,7,12 

                         l         Tortilla s kuřecím masem, zeleninou, sýrem, ovoce, mošt   1a,7,9,12   

                         2         Vepřový plátek s mrkví a hráškem, brambory, ovoce, mošt   1,7,12        

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

           5. 12.                Polévka kmínová s noky   1,3,7,9,12 

                         1         Kapusta, vepřová krkovice, brambory, ovoce, FRUIT   1,7,12 

                         2         Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, čaj FRUIT   1,3,7 

           6. 12.                Polévka kedlubnová s kukuřicí   1a,7,12 

                         1         Drůbeží roláda, rýže, zeleninový salát, džus   1,3,12 

                         2         Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninový salát, džus    1,3,4,7,12 

           7. 12.                Polévka z míchaných luštěnin   1,7,9,12 

                         1         Masové šišky, rajská omáčka, těstovina, ovoce, čaj bylinný   1,3,7,12 

                         2         Francouzské brambory, strouhaný sýr, zeleninový salát, ovoce, čaj bylinný   3,7,122 

           8. 12                 Polévka květáková s bramborem   1b, 7,12  

                         1         Fazolový salát s kořenovou zeleninou, rohlík, míchaný tvaroh, čaj ovocný   1,3,6,9,10,12 

                         2         Vepřová znojemská pečeně, bramborové copánky, míchaný tvaroh, čaj ovocný   1,10,12 

           9 .12.                Polévka petrželová s drožďovými knedlíčky   1,3,7,9,12 

                         1         Vepřová pečeně, zelí, houskový knedlík, ovoce, mošt   1,3,7,12   

                         2          Hovězí na žampionech, brambory, ovoce, mošt   1,7,12 

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

        12. 12.                 Polévka drůbková s těstovinou   1a,3,7,9,12 

                         1         Květákové placky, brambory, smetanový dip, ovoce, mléko   1,3,7,12 

                         2         Vepřový plátek na kmíně, kari rýže, zeleninová obloha, ovoce, čaj s citronem   1,12 

        13. 12.                 Polévka mrkvová s opečenou houskou   1,3,7,12 

                         1         Treska na citronu, brambory, zeleninový salát, džus   4,7,12 

                         2         Krůtí plátek na slanině, těstovina, zeleninový salát, džus   1,12 

        14. 12.                 Polévka čočková se zeleninou   1,7,9,12 

                         1         Segedínský guláš, špaldový knedlík, ovoce, čaj brusinka s jahodou  1, 1e, 3,7,12 

                         2         Staročeské kuře, brambory, zeleninová obloha, ovoce, čaj brusinka s jahodou    1,7,12 

        15. 12.                 Polévka koprová s bramborem   1,7,12 

                         1          Hovězí na divoko, hrášková rýže, zeleninový salát, mošt   1,7,9,12 

                         2          Masové koule se sýrem, brambory, zeleninový salát, mošt   1,3,7,12 

        16. 12.                  Polévka česneková s vejci   3,7,9,12 

                         1          Vepřová kapsa, brambory, cereální sušenka, čaj hruška se zázvorem   1,3,7,12 

                         2          Luštěninová směs se zeleninou, restovanou cibulkou, vajíčkem, sterilovaný okurek, chléb,        

                                     cereální sušenka, čaj hruška se zázvorem   1,3,9,12, 

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

        19. 12.                  Polévka BORŠČ   1,7,9,12 

                         1          Řecký salát, sezamové pečivo, ovoce, džus   1,9,12 

                         2           Marinovaný vepřový plátek, bramborová kaše, zeleninová obloha, ovoce, džus   7,10, 12 

        20. 12.                   Polévka rajská s ovesnými vločkami   1,7,12 

,                         1          Burgurové rizoto s vepřovým masem a houbami, zeleninový salát, ovocné pyré, čaj lesní směs   7,9,12  

                          2          Jitrnicový – jelítkový prejt, zelí kysané, brambory, ovocné pyré, čaj lesní směs   1,7,12 

        21. 12.                   Polévka z vaječné jíšky se zeleninou   1,3,7,9,12 

                          1          Špenát, vepřové výpečky, bramborový knedlík, smetanový krém, mošt   1,3,7,12 

                          2          Krůtí ragú, rýže, zeleninový salát, smetanový krém, mošt   1,12  

        22 .12.                   Polévka fazolová   1,7,9,12 

                          1          Kuřecí řízek, bramborový salát, ovoce, nápoj malina    1,3,7,9 

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

          Změna jídelního lístku vyhrazena 

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

 

                                                                                                                                                 Orletová Miluše, vedoucí kuchyně   



 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

 

 

 

                        

 

                                                                                                                 

                                     

 

 

 

                                      
 


