Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Jídelnílístek
na období od: fr3'*5'3s1# r1*: fi6'*s.2016

&Ž.*s'Ž016

-

pmmdělí:

Ranní svaČina: 7,

oběd

-

skořicí, čaj bylinné osvěŽení, jablko
luštěninová - mungo s jáhly
rybífiléna másle se zeleninou, brambor
mrkvík
chléb s ce|erovou pomazánkou, okurek, mléko

ýŽová kaše s jablky

polévka: 1a.

Hl.jídlo 1 .'.

4, 9,

7,

Nápoj ev' zákusek

odpolední svačina' 1a'1b'

CI3'05.2016

-

9'

7 '

úter'ý:

Rannísvačina: 1a'1b,1c,1d, 6'11'

oběd -

polévka: 9, 3,

1a,
':
ev. zákusek

7,

dalamánek se Žampionovou pomazánkou, rajče, mléko, banán
vývar s cizrnovým kapáním
pečenékuře, brambor, okurkový salát
voda s meduňkou
vánočka, malcao

Hl.jídlo 1
Nápoj

odpolední svačina: 1a' 313,

7,

04's5"2s1s - *tř*de:
Rannísvačina: 7,1a,1d,
oběd - polévka: 1a, 3' 9,
Hl'jídlo 1 .''

1a, 3'

a

jogurt s cereáliemi, čaj ranní potěšení, hruška
s játrovými knedlíčky
hovězí kostky na paprice, kynutý houskový knedlík
ananasový dŽus
graharnová veka s česnekovým máslem, paprika, mléko

7,

Nápoj ev' zákusek

odpolední svačina' 1a'Ib, 7,

Ůs'05.zCI16 * čtvnt*k:

Rannísvačina: 1a,1b1c,1d,6,11,7, kornšpics Ramouaplátkovýmsýrem,kedlubna,mléko,banán
polévka: 1a, 9
bramborová
Hl'jídlo 1.:
1a,
vepřové nudliěky po Valticku, zeleninová ryiŽe
Nápoj ev. zákusek
št'áva rnango
odpolední svačina' 1a,1b, 7,
chléb s masovou pěnou, rajče, čaj aloe vera s ostruŽinou
oběd -

CI6.05.2016

-

patsk:

Ranní svačina: 1a, 7,

oběd - polévka: 1a, 3'
Hl.jídlo 1"'

1a'

rohlík s tvarohovou pom. s kečupem a ředkvičkou, bílá káva, jablko
droŽd'ová s pórkem
italské těstoviny se ŽampionY, Sýr, salát z čínskéhozelí
sirup jahoda s vanilkou
slunečnicovépečivo s pom. z ryb v rajčatovéomáčce, paplik9'ďaj

9.

7,

Nápoj ev. zákusek

odpo|ední svaČina' 1a,1b, 6, 4, 7'

,

i..,......

).'::

.

':':

Jídlo je určeno k okamžitéspotřebě!
Změna jídelníčkuvyhrazena

!

Dcbrou chuť!

2 KoRÝŠl a výrobkyz

nich

nich

4 RYBY a výrobky z nich
3 VEJCE a výrobkyz
5 PoDZEMNlcE oLEJNÁ(AraŠídy) avýr. z
7 MLEKoa výrobkyz něj
6 SoJoVE BoBY (sÓJA) avýrobkyz
8 sKoŘÁPKoVÉ PLoDY 8a) mandle, 8b) lískové' 8c) vlašské, Bd) kešu' 8e) pekanové, 8f) para ořechy, 89) pistácie, 8h) makadamie a výrobky z nich

nich

9CELERavýrobkyzněj

10HoŘČlcEavýrobkyzní

12

13

oXlD svŘtČlrÝ n stŘtČtrRruy kon.vyŠŠí1omg

VLČíBoB (LUPINA) a výrobky z

Kol*ktiv zaměstnanců přeje dobrou

chut'.

nich

něj

11SEZEMoVÁSEMENA(SEZAM)
t+

ruĚrrÝŠta

Změna jídelního lístku vyhrazena..'

výrobky z nich

avýr znich

