
01.03.2023 31.03.2023od

Školní jídelna při ZŠ a G Konice

do

Středa 1.3.2023
DrožďováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Kuřecí Kung-pao,dušená rýže,pomerančový džus,mléko,voda,ředkvičkaoběd
obsahuje alergeny: 01,07,08,09

Čtvrtek 2.3.2023
Rajčatová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Vařené vejce,dušený špenát,brambory,citrónový čaj,mléko,voda,ovocný
jogurt

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Pátek 3.3.2023
ZeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Vepřový plátek na žampionech,těstoviny,okurek,voda se
sirupem,mléko,voda,jablko

oběd

obsahuje alergeny: 01,07,09
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Pondělí 13.3.2023
Vývar s těstovinovými obrázkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Bramborový guláš s fazolemi,rohlík,citrónový čaj,mléko,voda ,musli
tyčinka

oběd

obsahuje alergeny: 01,07,08,09

Úterý 14.3.2023
Zeleninová s vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 09

Srbské rizoto s kuřecím masem a sýrem,ster.okurek,ovocný
džus,mléko,voda

oběd

obsahuje alergeny: 07

Středa 15.3.2023
Gulášová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Halušky sypané mákem a cukrem,termix,bílá káva,voda se sirupemoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 16.3.2023
Vývar s domácím drobenímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vařené hovězí maso,rajčatová omáčka,houskový knedlík,čaj z lesních
plodů,mléko,voda,mandarinka

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 17.3.2023
Celerová s luštěninovými nudličkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Masová haše,dušené sterilované zelí,vařené brambory,pomerančový
džus,mléko,voda,jablko

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07



01.03.2023 31.03.2023od

Školní jídelna při ZŠ a G Konice

do

Pondělí 20.3.2023
Z červené čočkyPolévka
Zapečené těstoviny s uzeným masem,sterilovaný salát,citronový
čaj,mléko,voda,jablko

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 21.3.2023
Vývar s domácím drobenímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Hovězí maso na celeru,vařené brambory,ovocný sirup,mléko,voda,mrkevoběd
obsahuje alergeny: 01,07,09

Středa 22.3.2023
ZeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Krůtí nudličky s kukuřicí,dušený kuskus,ovocný čaj,mléko,voda,ředkvičkaoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 23.3.2023
Cibulová se sýremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Rybí filé přírodní,brambory s máslem,zelný salát s mrkví,džus,mléko,vodaoběd
obsahuje alergeny: 01,04,07

Pátek 24.3.2023
Z míchaných luštěninPolévka
Pečené kuře,dušená rýže,rajče,citrónový čaj,mléko,vodaoběd
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 27.3.2023
Vývar s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Hovězí maso na zelenině,vařené těstoviny,ovocný čaj,mléko,voda,jablkooběd
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 28.3.2023
Rybí s hráškovými kuličkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07

Jablkový a makový závin,ochucené mléko,voda se sirupem,ovocná
přesnídávka

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 29.3.2023
Květáková s brokolicíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Smažený kuřecí řízek,bramborová kaše,rajče,pomerančový
džus,mléko,voda

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 30.3.2023
Česneková s krutonyPolévka
obsahuje alergeny: 03

Segedínský guláš,houskový knedlík,ovocný čaj,mléko,voda,pomerančoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 31.3.2023
FazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Čevabčiči s hořčicí a kečupem,brambory s máslem,jablkový
džus,mléko,voda,kiwi

oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07

01 
03 
04

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby

07 
08 
09

Mléko                         
Skořápkové plody (mandle..)   
Celer

Jídelní lístek sestavila vedoucí ŠJ Ludmila Langerová.
Oběd připravila vedoucí kuchařka Zdeňka Tomanová s kolektivem.
Změna jídelníčku vyhrazena.Strava je určena k přímé spotřebě.


