
Jídelní lístek od 26.06.2017
pondělí polévka: z míchaných luštěnin (9)

26.06. 1. zeleninové rizoto s vepřovým masem sypané sýrem (7)
přílohy: , nápoj: čaj citrónový s černým bezem, ostatní: rajský salát

úterý polévka: hráškový krém (1,7)

27.06. 1. smažený kuřecí řízek (1,3,7,11)
přílohy: nový brambor s máslem (7), nápoj: pomerančový, ostatní: zelenin.obloha

2. květák jako mozeček (3)
přílohy: brambor s máslem (7), nápoj: pomerančový, ostatní: zelenin.obloha

středa polévka: zeleninová s kapáním (1,3,7,9)

28.06. 1. hovězí guláš (1)
přílohy: houskový knedlík (1,3,7), nápoj: čaj-sladká švestka, ostatní: 

2. kuřecí nudličky na žampiónech (1)
přílohy: dušená rýže, nápoj: čaj-sladká švestka, ostatní: zel.obloha

čtvrtek polévka: rýžová (9)

29.06. 1. přírodní vepř. plátek na mrkvi s celerem (9)
přílohy: nový brambor, nápoj: čaj-lesní plody, ostatní: 

2. rybí filé na kmíně (4,7)
přílohy: nový brambor , nápoj: čaj-lesní plody, ostatní: mrkvový salát

pátek polévka: z vaječné jíšky (1,3,9)

30.06. 1. nudle s mákem (1,3,7)
přílohy: , nápoj: jahodový koktejl (7), ostatní: 

K pití jako druhou alternativu nabízíme vodu ochucenou citrusovými plody
Změna jídelníčku vyhrazena, jídlo je určeno k okamžité spotřebě
V závorce čísla alergenů, které pokrm obsahuje

Seznam alergenů:
1) OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK - pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2) KORÝŠI a výrobky z nich
3) VEJCE a výrobky z nich
4) RYBY a výrobky z nich
5) PODZEMNICE OLEJNÁ (arašídy) a výrobky z nich
6) SÓJOVÉ BOBY (sója) a výrobky z nich
7) MLÉKO a výrobky z něj
8) SKOŘÁPKOVÉ PLODY - mandle; lískové, vlašské, kešu, pekanové a para ořechy; pistácie, makadamie a výrobky z nich
9) CELER a výrobky z něj
10) HOŘČICE a výrobky z ní
11) SEZAMOVÁ SEMENA (sezam) a výrobky z nich
12) OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno SO2
13) VLČÍ BOB (lupina) a výrobky z něj
14) MĚKKÝŠI a výrobky z nich

Upozornění: Jídlo č. 2 připravujeme od minimálního počtu 10 porcí
                    Pokud se jídlo č.2 nevaří informujeme o tom strávníky den předem v jídelně ZŠ Háj
                                                          HURÁ PRÁZDINY!
                      Přejeme hlavně sluníčko, hodně zážitků a načerpání nových sil do nového školního roku 2017/2018
       




