
ZŠ a-MŠ Krakovany

Jíďelrilř r,vwtwk-
na období od: 28.11.2022 do:02.12,2022

28.11.2a22
Ranní svačina:

Oběd - polévka

Hl.jídlo 1.:

1a,7,

9,

1a, 3, 4,7,

1a, 7,

9,

zeIeni talíř, graham,
jáhlová
obalovaná treska, brambory, čerstvá zelenina
ovoce,čaj, mléko, voda
chléb, máslo, mandarinka, čaj, ovocné mléko

Nápoj ev, zákusek 7,

Odpolední svačina: 1 a, 7,

29.11,2022 - úteqý:
Ranní svačina:

Oběd - polévka:

Hl.jíd|o 1.: 1a, 7, 3,

Nápoj ev. zákusek . 7,

Odpolední svačina: 1a, 7,

30.11.2a22 - středa:

ka, pomazánka tvaro s koprem, cherry rajče,
zeleninový vývar
hovězí guláš, těstoviny
ěaj, mléko, voda
babiěčin rohlíček, pomeranč, čaj, mléko

Ranní svaóina:

Oběd - polévka:

Hl.jídlo ,1.:

Nápoj ev, zákusek

Odpolední svačina:

1a, 7,

o

Ia, 3,7,
7,

1a, 7,

chIéb z pece, tvarohová, okurka,
z ěervené a ěerné ěoěky
špagety s drcenými rajěaty, str.sýr
ovoce, čaj, mléko, voda
selský rohlík, máslo, banán, čaj, mléko

01.12.2022 - ětvrtek:
Ranní svačina:

Oběd - polévka:

Hl.jídlo 1.:

Nápoj ev. zákusek

Odpolední svačina

1a,7,

3, 9,

1a,

7,

1a,7,

šlehaný tvaroh, piškoty, jab|ko, čaj, mléko
hovězí vývar s vejci
kuře, zelenlnový kuskus
ochucený tvaroh,ěaj, mléko, voda
toustový chléb, pomazánka s pažitkou, cherry rajěe, čaj, mléko

a2.12,2022 pátek:
Ranni svačina:

Oběd - polévka:

Hl.jídlo 1,:

,t a, 3,

1a, 7,

ía, 3, 7,

chléb, máslo, vejce, o
brokolicová
sekaná, brambory, ěervená řepa
čaj, mléko, voda
přesnídávka, čaj, mléko

Nápoj ev. zákusek 7,

Odpolední svačina: 7,

Svaěiny jsou určeny pouze pro děti v MŠ....

1 oBlLoVlNY
z xonýŠt a výrobky z nich

::99_ZŤyl9E*o_|!ťÁ]Arašídy) a výr. z nich 6 sojovÉ BbsvisolÁl a výrobky z nich

Čísla před názven které
LEPEKla)PŠenice,'1b)žito, 1c) ječmen, 1d)oves, 1e) špalda, aDk*".rt.eboJejrchodíťrdyavýrobkyznich

3 VEJCE a výrobky z nich

9 CELER a výrobky z něj
uzel sypaný lněným semínkem, Perla, jablko,

10 HOŘČ|CE a výrobky z ní
13 VLČÍ BoB (LUPINA) a výrobky z něj

4 RYBY a výrobky z nich
7 MLÉKO a vr/robky z něj

11 sEzEMoVÁ SEMENA (SEZAM) a \4ir, z nich
í4 MĚKKÝŠ| a rnýrobky z nich

kolektiv zaměstnanců ořeie rlnlrrotr chtrf' 7nr.áná iírlalníha lícllall rrrrlrrnzana


