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Systém Astris

Datum:

jidt2a.rpt

Polévka celerový krém s krutonky, Rybí file v těstíčku, bramborová kaše, salát z čínského zelí s kukuřicí, ovocný sirup

višeń, mléko,

Polévka celerový krém s krutonky, Rýžová kaše s borůvkami a jablky, cukr,máslo, kakao, pramenitá voda, zelenina,

Polévka hovězí s domácím strouháním, Frankfurtský závitek, houskové kynuté knedlíky, jablko, multivitamín nápoj,

Polévka hovězí s domácím strouháním, Frankfurtský závitek, těstovina kolínka, jablko, pramenitá voda, zelenina,

Polévka z brokolice, Štěpánská sekaná, hrachové pyré, zelenina, pomeranč nápoj, vanilkové mléko,

Polévka z brokolice, Štěpánská sekaná, vařené brambory, sterilovaná zelenina, pramenitá voda,

Polévka selská, Pikantní kuřecí čína, jasmínová rýže, pomeranč, hrozno kiwi nápoj, čokoládové mléko,

Polévka selská, Pikantní kuřecí čína, čínské nudle, pomeranč, pramenitá voda, zelenina,

Polévka ruský boršč, Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovocný čaj brusinka, banán, zelenina,

Polévka ruský boršč, Těstovinový salát s tuńákem, celozrnné pečivo, pramenitá voda,

Polévka z červené čočky, Vepřová kýta po selsku, bramborové knedlíky, sterilované zelí, mandarinka nápoj, mléko,

zelenina,

Polévka s mušličkami, Masové kuličky, rajčatová omáčka, těstovina vrtule, hruška, citron nápoj,  vanilkové mléko,

Polévka hovězí s mušličkami, Masové kuličky, rajčatová omáčka, špaldové kynuté knedlíky, hruška, pramenitá voda,

Polévka kulajda, Pražská hovězí pečeně, bramborová kaše, mrkvový salát, jahodový nápoj, banánové mléko,

Polévka kulajda, Pražská hovězí pečeně, hráškový bulgur, zelenina, pramenitá voda,

Polévka se sýrovým kapáním, Kuře na španělský způsob, kulatozrnná rýže, ovocný jogurt, multivitamín nápoj, zelenina,

Polévka se sýrovým kapáním, Kuře na španělský způsob, bramborové noky, pramenitá voda, zelenina,

Polévka bramborová, Těstoviny - mašličky se sýrovou omáčkou, čokoládové řezy, ovocný mošt jablko mrkev, mléko,

Polévka bramborová, Bulgur s vepřovým masem a sušenými rajčaty, sýr, zelenina,pramenitá voda,

Polévka rajčatová s ovesnými vločkami, Losos na pomeranči, bramborovo celerové pyré, ovocný kompot, višeń nápoj,

Polévka rajčatová s ovesnými vločkami, Krůtí játra na cibulce, vícezrnná rýže, ovoce,

Polévka česneková s krutonky ,Kuřecí stehýnko na žampionech,kukuřičná rýže, šlehaný tvaroh s ovocem, višeń nápoj,

pramenitá voda,zelenina,



ZŠ Milín J Í D E L N Í Č E K  -  Oběd
EFG CZ spol. s r.o.01.10.2022 - 31.10.202230.09.2022

2

STŘEDA    19.10.2022
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ČTVRTEK    20.10.2022
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PONDĚLÍ    31.10.2022
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Systém Astris

Datum:

jidt2a.rpt

Polévka česneková s krutonky, Lasagně s masem, sýr, smetana, zelenina, pramenitá voda,

Polévka dýńová se smetanou, Čevabčičí, vařené brambory, malá obloha/rajče,hořčice,cibule/, pomeranč nápoj mléko,

zelenina,

Polévka nudlová, Kančí kýta na smetaně, houskové kynuté knedlíky, jablko, hrozno kiwi nápoj, zelenina,

Polévka nudlová, Vepřová kýta na smetaně, špaldové kynuté knedlíky, jablko, pramenitá voda, zelenina,

Polévka gulášová, Bavorské vdolečky s marmeládou, tvaroh,šlehačka, čokoláda, ovoce, zelenina,pramenitá voda

Polévka cibulačka, Vepřová plec na paprice, těstovina kolínka, jablko, citron nápoj, zelenina,

Polévka cibulačka, Vepřová plec na paprice, celozrnné knedlíky, jablko, pramenitá voda,

Polévka s játrovou rýží, Fozole chilli con carne s krůtím masem, celozrnné pečivo, ovoce, mandarinka nápoj,

mléko,zelenina,

Polévka s  játrovou rýží, Krůtí plátek, vařené brambory, dušená zelenina v páře, ovoce, pramenitá voda,

Polévka hrstková, Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, sterilované zelí, jablečný mošt s mrkví, pramenitá voda,

zelenina,


