JÍDELNÍ LÍSTEK

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní škola a Mateřská škola Sedlec- Prčice
tel: 317 834 270
mob: 737 563 868

1. 3. - 5. 3. 2021

OBSAHUJE ALERGENY

veka, mrkvová pomazánka, granko, čaj, ovoce

1,7

POLÉVKA

drožďová

1,3,7

MENU 1.

krůtí na slanině, brambor, přesnídávka(zš)

1,7

PONDĚLÍ

PŘESNÍDÁVKA

pondělí 1. březen 2021

černý čaj s citronem
SVAČINA

rohlík, pomazánka z lučiny, čaj

1,3,7

chléb, pomazánka ze sardinek, okurka, ochucené mléko, čaj

1,4

ÚTERÝ

PŘESNÍDÁVKA

úterý 2. březen 2021

POLÉVKA

drůbeží vývar s vlasovými nudlemi

1,9

MENU 1.

rajská omáčka s mletými koulemi, těstoviny, jablko

1,3,

MENU 2.

kuřecí rizoto se zeleninou, sýr, jablko

7

ovocný čaj s rakytníkem
SVAČINA

mandlový bochánek, jablko, čaj

1,3,7

slunečnicový chléb, hermelínová pomazánka, ovoce, čaj

1,7

STŘEDA

PŘESNÍDÁVKA

středa 3. březen 2021

POLÉVKA

česnečka s bramborem

MENU 1.

vepřová pečeně, špenát, slezský bramborový knedlík

1,3,7

MENU 2.

zapečené těstoviny s brokolicí a květákem, sýr (bezmasý)

3,7

černý čaj s medem
SVAČINA

mysli tyčinka, ovoce, čaj

1

veka, pomazánka z červené řepy, ovoce, mléko, čaj

1,3,7

ČTVRTEK

PŘESNÍDÁVKA

čtvrtek 4. březen 2021

POLÉVKA

celerová

1,7

MENU 1.

kuřecí řízek v kukuřičné strouhance, bramborová kaše, zeleninový salát mix

1,3,7

MENU 2.

francouzské brambory, okurka

3,7

zelený čaj s citronem
SVAČINA

chléb se sýrem, jablko, čaj

1,7

houska s ramou a plátkovým sýrem, ochucené mléko, zelenina, čaj

1,7

PÁTEK

PŘESNÍDÁVKA

pátek 5. březen 2021

POLÉVKA

kulajda s houbami

1,7,3

MENU 1.

čočka na kyselo, páreček, okurka, moučník

1,7

ovocný čaj se šípkem
SVAČINA

čoko-řez moučník, čaj

1,7,3

Dobrou chuť, přeje kolektiv kuchyně !
Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena.
Hmotnost porce odpovídá školním normám , podle stanovených koeficientů.
Strava je určena k okamžité spotřebě.
Vedoucí ŠJ: H. Všetečková
Vedoucí kuchyně: J. Pilíková
Kolektiv kuchyně:, G. Říhová, P. Nováková, V. Dvořáková, L. Pavlíková

alergeny:1- obilniny,2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5-arašídy, 6-sója, 7-mléko, 8-skořápkové plody, 9-celer, 10-hořčice, 11-sezamová semena, 12- oxid uhličitý a siřičitany, 13- vlčí bob, 14- měkkýši

