
06.01.2020 31.01.2020
Jídelní lístek

od

Základní škola a mateřská škola Lom,Vrchlického 372,okres Most

do

Po  6.1. polévka Zeleninová s kuskusem (A: 01,07,09)
oběd Čočka s párkem,okurka (A: 01,03,07,12)

Út  7.1. polévka Polévka s droždovými noky (A: 01,03,07,09)
oběd Zapečené těstoviny s uzeným ,červená řepa (A: 01,03,07,12)

St  8.1. polévka Gulášová (A: 01,07)
oběd Bavorské vdolečky (A: 01,03,07)

Čt  9.1. polévka Rybí s krupicí (A: 01,03,07,09)
oběd Vepřová kýta na mrkvi,brambor (A: 01)

Pá  10.1. polévka Zeleninová s vločkami (A: 01,03,07,09)
oběd Svíčková na smetaně,sekaná,houskový knedlík (A: 01,07,09)

Po  13.1. polévka Květáková s vejci (A: 01,03)
oběd Boloňské špagety se sýrem (A: 01)

Út  14.1. polévka Zeleninová s jáhly (A: 01,09)
oběd Smažené rybí filé,bramborová kaše,okurka (A: 01,03,04,07)

St  15.1. polévka Zelňačka s bramborem (A: 01,07)
oběd Rizoto s kuřecím masem (A: 01)

Čt  16.1. polévka Mrkvový krém (A: 01,07)
oběd Maďarský gulášek,těstoviny (A: 01)

Pá  17.1. polévka Vývar s játrovou rýží (A: 01,03,07,09)
oběd Plněné bramborové knedlíky,červené zelí (A: 01,03)

Po  20.1. polévka Kroupová (A: 01,09)
oběd Hrachová kaše s uzeným a cibulkou,zelný salát (A: 01)

Út  21.1. polévka Frankfurtská (A: 01,07)
oběd Vepřový plátek se sýrem,opečený brambor,tatarka (A: 01,07)

St  22.1. polévka Drůbeží vývar s kapáním (A: 01,09)
oběd Domácí koláče s tvarohem a mákem (A: 01,03,07)

Čt  23.1. polévka Špenátová s vejci (A: 01,03,07)
oběd Vepřové po cikánsku s rýží (A: 01)

Pá  24.1. polévka Zeleninová s hráškem (A: 01,09)
oběd Kuře na paprice,houskový knedlík (A: 01,03,07)

Po  27.1. polévka Čočková (A: 01)
oběd Vepřová kýta na kedlubnách,rýže (A: 01,09)

Út  28.1. polévka Krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
oběd Bramborák s uzeným a se zelím (A: 01,03,07)

St  29.1. polévka Rajská s těstovinou (A: 01)
oběd Kuřecí na kari,těstoviny

Čt  30.1. polévka Uzený vývar s rýží (A: 01,09)
oběd Fazolový gulášek,chléb (A: 01)

Pá  31.1. polévka Brokolicový krém (A: 01,07)
oběd Dušená zelenina na másle,brambor,moučník (A: 01,03,07)

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování.
Zpracovala : Ivan Kuriljak
Schválil:Mgr.Jaroslav Zajíc

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


