ZŠ Milín
J Í D E L N Í Č E K - Oběd
Systém Astris
Datum: 20.04.2021
01.04.2021 - 30.04.2021
EFG CZ spol. s r.o.
Čtvrtek
Oběd
Polévka s domácím strouháním, Králík pečený na slanině, bramborové knedlíky, dušený špenát,
pramenitá voda,
01.04.2021
Úterý

Oběd

Polévka zeleninová jáhlová,Aljašská treska na bylinkách, bramborová kaše, salát z čínského zelí
s kukuřicí,

Oběd

Polévka hovězí s krupicovými noky, Frankfurtský závitek, houskové kynuté knedlíky, jablko,
ovocný čaj malina,

06.04.2021
Středa
07.04.2021
Čtvrtek
Oběd
08.04.2021

Polévka hrstková, Džuveč z vepřového masa, sýr, zelenina, ovocný sirup citron,

Pátek

Polévka česneková, Kapustové karbanátky s pohankou, š´touchané brambory, ovocný kompot,
pramenitá voda,

Oběd

09.04.2021
Pondělí
Oběd
12.04.2021

Polévka z vaječné jíšky, Bolońské špagety s krůtím masem a sýrem, ovocný čaj jahoda,

Úterý
Oběd
13.04.2021

Polévka fazolová, Záhorácký závitek, bramborové knedlíky, pramenitá voda,

Středa

Polévka s játrovou rýží, Čočka nakyselo, vařené vajíčko, chléb, ledový salát, ovocný čaj zázvor
mango,

Oběd

14.04.2021
Čtvrtek
Oběd
15.04.2021

Polévka z ovesných vloček, Vepřová plec na paprice, houskové kynuté knedlíky, pramenitá voda,

Pátek
Oběd
16.04.2021

Polévka ze zeleného hrášku, Kuřecí stehýnko na způsob bažanta, parboleid rýže, pramenitá voda,

Pondělí

Oběd

Polévka rajská se sýrem, Rybí file v těstíčku, bramborová kaše, salát z hlávkového zelí, ovocný
sirup bezový květ,

Oběd

Polévka těstovinová, Hamburská vepřová kýta, celozrnné knedlíky, ovocný sirup
jahoda,pramenitá voda,

19.04.2021
Úterý
20.04.2021
Středa
Oběd
21.04.2021

Polévka fazolová, Bramborové šišky s tvarohem, čokoláda, ovoce,
Polévka fazolová, Těstovinový salát s tuńákem a pórkem, vícezrnný chléb, pramenitá voda,

Čtvrtek

Oběd

Polévka se zeleninovým svítkem, Lázeńský kotlet, těstovina vrtule,ovoce, pramenitá voda, ovocný
sirup citron,

22.04.2021
Pátek
Oběd
23.04.2021

Polévka kulajda,Dušené hovězí nudličky na rozmarýnu, bramborové noky, pramenitá voda,

Pondělí
Oběd
26.04.2021

Polévka rybí s pórkem, Vepřová pečeně, bramborové halušky, sterilované zelí, ovocný čaj jahoda,
Polévka rybí s pórkem, Dušený králík na divoko, bramborové halušky, pramenitá voda,

Úterý

Oběd

Polévka nudlová, Karlovarský kotouč, bramborová kaše, hruškový kompot, jablečný mošt,
pramenitá voda,

27.04.2021
Polévka nudlová, Karlovarský kotouč, parboleid rýže, pramnitá voda,
Středa
Oběd
28.04.2021

Polévka bramborová, Langoše,kečup,sýr, multivitamín nápoj, mléko,
Polévka bramborová, Zeleninový bulgur se sýrem a kečupem, pramemnitá voda,

Čtvrtek
Oběd
29.04.2021

Polévka hrachová, Krůtí prsa na celeru, vařené brambory, ovocný čaj lesní směs,
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Polévka hrachová, Krůtí prsa na celeru, kukuřičný kuskus,pramenitá voda,
Pátek

Oběd

Polévka rýžová s hráškem, Masové kuličky, rajčatová omáčka, těstovina vrtule, ovocný mošt
jablečný, mléko,

30.04.2021
Polévka rýžová s hráškem, Masové kuličky, rajčatová omáčka, vícezrnné knedlíky, pramenitá
voda,

(jidt1dn.rpt)
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