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PO 6. mrkvový krém se smetanou 1,6,7,9 rybí filé na másle, dušená zelenina, brambory 1,4,6,9 kovbojské fazole s kuřecím masem, chléb 1,6,9 čaj s medem

ÚT 7. hov.vývar s játr. knedlíčky 1,3,6,7,9 vepřové maso zapečené v bramborách 1,3,6,7 maďarský guláš, těstoviny 1,3,6,7,9 sirup jahoda

ST 8. zeleninová 1,6,7,9 špenát, brambory, vejce, pudink s ovocem 1,3,6,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce 1,3,7 mléko (7)

ČT 9. hrstková 1,6,9 kuře na paprice, těstoviny 1,3,6,7,9 sekaná pečeně s červ.čočkou, bramborová kaše, č. řepa 1,3,6,7 džus pomeranč

PÁ 10. kuřecí vývar s těstovinou 1,3,6,7,9 kuřecí řízek přírodní, zelenina na másle, brambory 1,6,7,9 hamburská vepřová kýta, celozrnné a kynuté knedlíky 1,3,7,9 čaj se zázvorem

PO 13. drožďová 1,3,6,9 zapečené těstoviny se smetanou, salát z čínského zelí 1,3,7 vepřový guláš, těstoviny 1,3,6,9 sirup lesní směs

ÚT 14. masový krém 1,6,9 srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka 1,6,7,9 francouzské brambory, zelný salát s koprem 3,6,9 čaj ovocný

ST 15. dýňová ns mrkví a zakys.smet. 1,6,7,9 bramborové šišky s mákem, ovoce 1,3,7,8 hrachová kaše s cibulkou, párek, chléb,kys.okurka, muffins 1,3,6,9 bílá káva (7)

ČT 16. čočková 1,6,9 boloňské špagety se sýrem 1,6,7,9 holanský řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha 1,3,7 džus broskev

PÁ 17. krupicová s vejcem 1,3,6,7,9 hovězí pečeně na česneku, červené zelí, bramb.knedlíky 1,3,6,7,9 smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninová obloha 1,3,4,6,7 čaj s mátou

PO 20. rajčatová s rýží 1,6,7,9 rybí filé na bylinkách a másle, brambory, mrkvový salát 1,4,6,7,9 slovenské halušky se zelím a uzeným masem 1,3,6,9 džus ananas

ÚT 21. fazolová 1,6,9 čevabčiči s oblohou, brambory 1,6,7,9 maminčino kuře, těstoviny 1,3,6,7,9 čaj ovocný

ST 22. gulášová s bramborem 1,6,9 bramborové špecle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,6,9 krůtí řízek přírodní, bramborová kaše, kompot 1,6,7 sirup malina

ČT 23. hráškový krém s houskou 1,6,7,9 brokolicový nákyp, šťouchané brambory, zelen. obloha 1,3,6,7,9 domácí buchty s povidly, vanilkový pudink 1,3,7 kakao (7)

PÁ 24. jáhlová se zeleninou 1,6,7,9 segedínský guláš, houskové knedlíky 1,3,6,7,9 kuřecí po čínsku, divoká rýže 1,6,9 čaj s medem

PO 27. kulajda 1,3,6,7 vepřové v mrkvi, brambory 1,6,7,9 kuře na slanině, bramborové knedlíky, salát z kys.zelí 1,3,6,7,9 sirup višeň

ÚT 28. zeleninová s kuskusem 1,6,7,9 brněnská čočka, vepřový plátek, kys.okurka, chléb, ovoce 1,6,9 koprová omáčka, vařené vejce, kynuté knedlíky, ovoce 1,3,6,7 mléko (7)

ST 29. brokolicový krém 1,6,7,9 krůtí paprikáš, těstoviny 1,6,7,9 rybí filé v sýrové omáčce, brambory 1,4,7 čaj se zázvorem

ČT 30. česneková s bramborem a vejcem 3,6,9 drůbeží karbanátky, bramborová kaše, zelný salát 1,3,6,7 masové koule v rajčatové omáčcce, těstoviny 1,3,6,7 džus pomeranč

PÁ 31. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Maminčino kuře - kuřecí stehna, houby, játra

JÍDELNÍČEK - ÚNOR 2015

          Vysvětlivky :

JÍDELNÍČEK - LEDEN 2020

Denně podáváme k pití mimo jiné i 

čistou vodu či vodu 

s citrónem.

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Změna jídelníčku vyhrazena dle dodávky 

potravin! 

20 pracovních dní

Krouparová Alena - vedoucí ŠJ 


