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          3. 4.                 Polévka petrželová s kapáním   1,3,7,12 
                      1          Staročeské kuře, brambory, ovocná mísa, citronový nápoj   1,7,10,12 

                      2          Bramborové šišky s mákem, ovocná mísa, mléko   1,7 

          4. 4.                 Polévka hráškový krém s noky   1,3,7,12 
                      1          Vepřový plátek po myslivecku, BURGUR, zeleninový salát, mošt   1,9,10,12 

                      2          Rybí nákyp se zeleninou, bramborová kaše, zeleninový salát, mošt   3,4,7,9,12 

          5. 4.                 Polévka fazolová s kořenovou zeleninou   1,7,9,12 
                      1          Hovězí guláš, špaldový knedlík, velikonoční perník, čaj jablko   1e,3,7,12 

                      2          Květák na mozeček, brambory, zeleninový salát, velikonoční perník, čaj jablko   3,7,12        

          6. 4.                 Velikonoční prázdniny 
          7. 4.                 Velikonoční prázdniny 

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

         10. 4.                Velikonoční pondělí 
         11. 4.                 Polévka drůbková s těstovinou   1,3,7,9,12 

                       1          Bramborový guláš, rohlík, ovoce, nápoj multivitamín    1,12  

                       2          Těstovinový salát s tuňákem, ovoce, nápoj multivitamín    1,4,9,10,12 
         12. 4.                 Polévka hrachová s opečenou houskou  1,7,12 

                       1          Hovězí na houbách, rýže, zeleninový salát, džus   1,12 

      2  Kuřecí PYTTI PANNA, zeleninový salát, džus   7,9,12                                
         13. 4.                 Krkonošská cibulačka   1,3,9,12    

                        1         Špenát, moravský vrabec, bramborový knedlík, ovoce, nápoj malina   1,3,7,12  

                        2         Krůtí po DALMATINSKU, těstovina, ovoce, nápoj malina   7,9,12 
         14. 4.                 Polévka kmínová s mrkvovým kapáním   1,3,7,9, 

                        1         Vepřové maso v kapustě, brambory, míchaný tvaroh, mošt   1,12 

                        2         Sekaná, šoulet, zelí kysané, míchaný tvaroh, mošt   1,3,12 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         17 .4.                 Polévka frankfurtská zeleninová   1,7,9,12 

                        1         Bratislavská vepřová kýta, těstovina, ovoce, nápoj kiwi   1,7,10,12 
                        2         Karbanátek z červené řepy, pažitkový dip, opečené brambory, ovoce, nápoj kiwi   1d,3,7,12 

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

                        1         Hovězí na slanině, rýže, zeleninový salát, džus   1,10,12 
                        2          Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninový salát, džus   1,4,7,12  

         19. 4.                  Polévka chlebová s kořenovou zeleninou    1,7,9,12                  

                        1          Segedínský guláš, houskový knedlík, ovoce, nápoj mango   1d,3,7,12 
                        2          Kuličky z mletého masa se sýrem, brambory, jablko s křenem, nápoj mango   1,3,7,12 

         20. 4.                  Polévka koprová s bramborem   1,7,12 

                        1          Přírodní vepřový plátek, hrášková rýže, smetanový krém, mošt   7,12 
                        2          Luštěninová pánev, sterilovaný okurek, chléb, smetanový krém, mošt   1,12 

         21. 4.                  Polévka brokolicová s krupicovými noky   1,3,7,12 

                        1          Vepřová kotleta, baby karotka s kukuřicí, brambory, ovoce, nápoj ananas   7,12 
                        2          Tortilla s kuřecí masem, zeleninou, sýrem, ovoce, nápoj ananas   1,7,9,12  

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

         24. 4.                  Polévka  česneková s vejci   3,7,9,12 
                        1          Plněný zelný list, brambory, ovoce, nápoj citronový   1,3,7,12 

                        2          Žemlovks s jablky a tvarohem, ovoce, mléko   1,3,7 

         25. 4.                  Polévka  krupicová s cibulí   1,7,9,12 
                        1          Štěpánská pečeně, rýže, zeleninový salát, džus   1,3,9,12 

                        2          Krakonošův vepřový plátek, brambory, zeleninový salát, džus   1,3,7,12 
         26. 4.                  Polévka bramborová se zeleninou   1a,.7,9,12 

                        1          Kuře na paprice, karlovarský knedlík, ovoce, nápoj pomeranč   1,3,7,12 

                        2          Hrachová kaše, vepřová krkovice, sterilovaný okurek, chléb, ovoce, nápoj pomeranč   1,12    
         27 4.                   Polévka čočková s kari  1,7,12 

                        1          Tatranská kotleta, brambory, zeleninová obloha, dětský sýr, mošt 7,12 

                        2          Hanácký zelný salát se šunkou a smetanou, sezamové pečivo, dětský sýr,  mošt   7,11 
         28. 4.                  Polévka kedlubnová s kapáním   1a,3,7,12 

                        1          Smažená treska, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj citronový    1,3,4,7,12  

                        2          Kuskus s krůtím masem, zeleninou, strouhaný sýr, zeleninový salát, nápoj citronový    1a,7,9,12  
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

       

 
        Změna jídelního lístku vyhrazena 

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

 
 

                                                                                                                                                    Orletová Miluše, vedoucí kuchyně  

  
                                                                                                                                        

 



                                      
                                                                                                       

                                                                                                                     

                                       
     

 

 
 

 

         
 

 

                                     
 

 

 
                                      

 

 


