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                 Základní škola a mateřská škola Štíty, Školní 98, 789 91 Štíty,                                                                          
                                           IČO: 60341793, tel. 739 475 171

do

Pondělí 7.11.2022
chléb, medové máslo, kakao  (A: 01a,01b,03,06,07,08a,11)Přesnídáv.
z červené čočky  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,10,12,13)Polévka
nudličky z vepřového masa s jasmínovou rýží, broskvový džus  (A: 01,03,06,07,09,13)Oběd 1
chléb, vaječná pomazánka, broskvový džus  (A: 01a,01b,03,06,07,08a,11)Svačina

Úterý 8.11.2022
žitný chléb, máslo, strouhaný sýr, bílá káva  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,08a,11)Přesnídáv.
uzená s kroupami  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
italský guláš s těstovinou, tyčinka musli, bylinkový čaj  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,13)Oběd 1
chléb, pomazánka z rybího filé, bylinkový čaj  (A: 01a,01b,03,04,06,07,08a,11)Svačina

Středa 9.11.2022
rohlík, jogurt, granko  (A: 01a,01c,03,06,07,08a,11)Přesnídáv.
špenátová  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
smažený vepř.řízek, vař.brambor, zelný salát s koprem, mandarinkový džus  (A:
01,01a,01c,03,06,07,08a,09,10,11)

Oběd 1

kapustové karbanátky, vař. brambor, zelný salát s koprem, mandarinkový džus  (A:
01,01a,01c,03,06,07,08a,09,10,11)

Oběd 2

celozrnné pečivo rustico, paprika, ovocný čaj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,08,08a,11)Svačina

Čtvrtek 10.11.2022
chléb, pomazánka z uzeného masa, bílá káva  (A: 01a,01b,03,06,07,08a,11)Přesnídáv.
zeleninová s drožďovými knedlíčky  (A: 01,01a,01c,03,05,06,07,08a,09,10,11,13)Polévka
kovbojské fazole, chléb, čaj s citronem, ovoce-jablko  (A: 01,01a,01b,03,06,07,08a,09,11,13)Oběd 1
krupicová kaše sypaná grankem a s máslem, čaj s citronem, ovoce-jablko  (A: 01,06,07)Oběd 2
rohlík mamma mia, rajče, čaj s citronem  (A: 01a,01b,03,06,07,08a,11)Svačina

Pátek 11.11.2022
veka, máslo, sýr Veselá kráva se šunkou, rajče, kakao  (A: 01a,03,06,07,08a,11)Přesnídáv.
vývar s abecedou  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
pražská vepřová pečeně, bramborová kaše, kompot, ananasový džus  (A: 01,01a,03,06,07,09,13)Oběd 1
lupínky s mlékem, ananasový džus  (A: 01,01a,05,07,08)Svačina

Změna jídelního lístku vyhrazena !!!       
                                                 Objednávky  jídel  DEN  PŘEDEM do 12.30 h !!!

                                              Vedoucí ŠJ: Smrčková              Vedoucí kuchyně: Horvátová
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - mandle          
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

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


