
1,3,7 svačina Pom.tutti frutti, rohlík, caro, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka kmínová

1,3,7 Čufty v rajské omáčce, těstoviny

svačina Ovocné pyré

1,7 svačina Pom.z čevené řepy,chléb, hor.čokoláda, čaj

1,3,7,9 oběd Polévka z vaječné jíšky

1,3,7 Hovězí kostky na česneku, chlup.knedlíky

1,7 svačina Pom.tvarohová s jarní cibulkou, raženka

1,3,7 svačina Pom.drožďová, chléb, mléko, čaj  

1,7,9 oběd Polévka masová krémová

1,3,7 Fazolové karbanátky, bramb.kaše,mrkv.sal.

7 svačina Pudink

1,7,11 svačina Pom.z čerstv. sýra, c.raženka, bílá káva, čaj

1,7,9 oběd Polévka hovězí vývar s jáhly

1,3,7,9 Těstoviny s kuř.masem,špenátem,smetanou

1,7 svačina Chléb, máslo, paprika  

1,7 svačina Pom.tvarohová jemná, rohlík, granko, čaj

1,3,7,9 oběd Polévka vločková

1,3,7 Bramborový guláš, chléb

1 svačina Vánočka

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 27.11. do 1.12
Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

PONDĚLÍ

ÚTERÝ



 



1,4,7 svačina Pom.rybičková, chléb, kapučínek, čaj  

1,7,9 oběd Polévka hovězí vývar s těstovinou

1,7 Kuřecí stehna na medu, rýže

1,3,7 svačina Pom.tvarohová s vejcem, houska

1,7 svačina Chléb, máslo, salát.okurka, granko, čaj

1,7,9 oběd Polévka mrkvová

1,3,7 Vepřový řízek, brambor, zelen.obloha

7 svačina Jogurt

 

1,7 svačina Chléb, máslo, plátkový sýr, caro, čaj

1,7,9 oběd Polévka minestrone

7 Rýžová kaše, ovocný kompot

1,3,7,9 svačina Pom.tvarohová pestrá, rohlík

1,7,11 svačina Pohanková pom., slun.chléb, bílá káva, čaj

1,4,7,9 oběd Polévka třeboňská rybí

1,7 Hovězí nudličky na pórku, brambor

1,7 svačina Pom.ze strouh.sýra, raženka  

1,7 svačina Čočková pom., chléb, kakao, čaj

1,7,9 oběd Polévka hrstková

1,7 Boloňské špagety se sýrem

svačina Dětská přesnídávka

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 4.12. do 8.12.
Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK



1,7 svačina Pom.z čerstv.sýra, chléb, bílá káva, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka květáková s bramborem

1,7 Hovězí ragú na divoko, rýže

1,7 svačina Pom.medové máslo, rohlík

1,7,11 svačina Pom.tvar.s mrkví, chléb vícezrn., kakao, čaj

1,3,7,9 oběd Polévka kuřecí s masem a rýží

1,3,7 Čočka na kyselo s vejcem, chléb

7 svačina Pudink  

1,3,7,9 svačina Pom.celerová se sýrem, raženka, caro, čaj

1,7,9 oběd Polévka s drožďovými noky

1,7 Zap.bramb.,s brokol.,kuř.mas,sal.červ.řepy

1,7 svačina Chléb, máslo, paprika

1,7 svačina Pom.adzuki,chléb, granko, čaj

1,3,7,9 oběd Hovězí vývar s těstovinou

1,3,7,9 Segedínský guláš, houskový knedlík

1,7 svačina Pom.tvarohová jemná, rohlík

 

1,7,11 svačina Šunková pěna, slun.chléb, mléko, čaj

1,7,9 oběd Polévka cibulová

1,3,4,7,9 Čínské nudle s makrelou a zeleninou

1,3,7 svačina Domácí moučník

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 11.12. do 15.12.

Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK



1,7,9,11 svačina Zeleninová pom., houska, caro, čaj  

1,3,7,9 oběd Polévka cizrnová

1,7 Kuře na paprice, rýže

1,7 svačina Chléb, máslo, plátkový sýr

1,7 svačina Jáhlová pom., chléb, horká čokoláda, čaj

1,7,9 oběd Polévka gulášová s dýní

1,3,7 Tvarohové knedlíky s ovocem

1,7 svačina Pom.ze žervé, rohlík

1,7 svačina Pom.tvar. s pažitkou, raženka,bílá káva,čaj  

1,3,7,9,11 oběd Hovězí vývar s ovesným kapáním

1,7 Kus kus beulga s kuřecím masem

1,3,7,11 svačina Vaječná pom., slunečnic.chléb

1,7 svačina Ovesná kaše, čaj

1,7,9 oběd Polévka zeleninová s mungo fazolemi

1,7 Mas.karban. se sýrem, brambor, zel.obloha

1,7 svačina Tvarohová s cibulkou, chléb  

1,7 svačina Vánočka, kakao, čaj

1,3,7,9 oběd Polévka česnečka

1,4,7 Rybí džuveč, okurka

7 svačina Jogurt

Změna jídelního lístku vyhrazena!

JÍDELNÍ  LÍSTEK
od 18.12. do 22.12.

Mateřská škola

Přesnídávky a sva činky jsou dopln ěny dle možností ovocem či zeleninou.
Během celého dne je zajišt ěn pitný režim formou neslazeného i slazeného nápoje

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK


