
JídeIníček

12,4.2021

Pondělí

13.4.2021

Úten;

14.4,2021

Středa

15,4.2021

Čtvrtek

16.4.2021 přesnídávka chléb s máslem a medem, jablko, jogurtové mléko
Pátek Polévka kapustová

oběd francouzské brambory, červená řepa, čaj
svačina bublanina s ovocem, granko

Změnajídelního lístku a alergenů vyhrazena

přesnídávka

Polévka

oběd

svačina

přesnídávka

Polévka

oběd

svačina

přesnidávka

Polévka

oběd

svačina

přesnidávka

Polévka

oběd

svačina

čokokuličky, jablko, mléko
norská rybí

kuřecí maso na kari se smetanou, rýže dušená, čaj

rohlík s máslem, mrkev, mléko

chléb s máslem, zeleninový talíř, vanilkové mléko
květáková
hovězí pečeně na houbách, těstoviny, zel. obloha zkráj.
papriky, ča1

ovocný salát, piškoty, ča1

chléb s tvarohovou pomazánkou s vejci, ředkvičky, mléko
rajčatová s rýží

bulgureto se zeleninou a sýrem, okurkový salát, čaj
chléb se sýrovou pomazánkou s Nivou, rajče, čaj

rohlík s ementálskou pomazánkou, kedlubna, jahodové frapko 1,6,7

selská l. t;Z;g

kysané zelí, bramborový knedlík, moravský vrabec, čaj 1,3,12

tmavý chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 1,3;6:7"11

Týden od : 12 4 2021
do : 16.4 2021

základní škola a mateřská škola unkovice
přispěvková organizace,okr, Brno-venkov
p, Žabčice

Obsahuje alergeny

1 ,3,7 ,1 1

4,7,9

1,7

1,o, /
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,6,7

1,3;7;9

1,3

1 ,3,7

1,3;6,7

1

1,7 ,9

1,6,7

v unkovicích

1,6,7

1 ,7.,9

1a

1,3,7

a,FI0l/Zpracovala

Přejeme vám dobrou chut'



JídeIníček Týden od : 19 4.2021
do: 23 4.2021

rohlík s nutelou, banán, granko

vanilkový pudink s ananasem, piškoty, čaj

mléčná se strouhánim

hovězí pečeně na celeru, bramborový knedlík, čaj

chléb s máslem, kedlubna, čaj

základní škola a mateřská škola unkovice
příspěvková organizace,okr, Brno-venkov
p, Žabčice

Obsahu.le alergeny

19,4.2021 přesníd.

pondělí polévka

oběd

svačina

20.4,2021 přesníd.

ÚtenY Polévka

oběd

svačina

21.4,202,|

Středa

sVaclna

rohlik se sýrovou pomazánkou z taveného sýra, zeleninový 1,6,7

talíř, mléko
drůbeží francouzská
čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, čaj

perník, ovoce, mléko

,1 
,3;7;9

,1 
;3;6;7

1;3;6;7

přesníd.

Polévka

oběd

chléb s tvarohovou pomazánkou s ředkvičkami, jahodovó 1',6,7

frapko
hrachová 1,9

rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, okurek, čaj 4,7,10

celozrnný chléb s vaječnou pomazánkou, rajče, čaj '1,3,6;7,11

chléb s máslem, ementál, zeleninový talíř, mléko 1"6"7

zeleninová s bulgurem 1;7:9

zapečené těstoviny s ml,v.masem a květákem, zelný salát s 1;3;7

kapií, čaj

22.4.2021

ČtvrteX

přesníd.

Polévka

oběd

svačina

1,6,7,8

1;3;7

1;3,7;9

1;3,9;12

1;6;7

23.4.202'| přesníd. chléb s pomazánkou z krabích tyčinek, zeleninový talíř,
bílá káva

bater Pobvka z vaječné jišky
oběd vepřové na paprice, rýže dušená, čaj
svačina chléb se salámovou pomazánkou, paprika, mléko

Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena
Zpracovala

Přejeme vám dobrou chut'

v unkovicích €,h ,!n"t/

1 ,2,4,,6,,7

1,3,7,9

1,7

1,6,7



Týden od :

do:JídeIníček

ch|éb s tvarohovou pomazánkou s rajčaty, banánové mléko
drožd'ová
kuskusové rizoto s kuř. masem a zeleninou, sýr,
steril.kukuřice, mléko, čaj
chléb s hermelínovou pomazánkou, kedlubna, čaj

chléb s máslem, králená zelenina, meruňkové mléko
z 1arní zeleniny
zapečené brambory s ml.v.masem, brokolicí a sýrem,
salát s mrkví, čaj
jablečný závin, ovoce, mléko

26 4.2021
30.4.2021

chléb s pomazánkou z tuňáka, zeleninový talíř, bílá káva
čočková
dukátové buchtičky s krémem, čaj
chléb s paštikovou pomazánkou, ředkvička, čaj

čokoládový pudink piškoty,čaj
ze zeleného hrášku

základni škola a mateřská škola unkovice
příspěvková organizace,okr, Brno-venkov
p, Žabčice

Obsahuje alergeny

I o, /

í ?7o

1,7,9

1,6,7

1,6,7

1,7 9

zelný 3,7,10

1;3,6

1,,4,,6,7

.1,9

1;3;7
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,6,7

1,3,7

1,7,9

1;3,6,7
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26.4.2021

Pondělí

27.4.2021

Útený

28.4.2021

Středa

29,4.202,|

Čtvrtek

přesnidávka

Polévka

oběd

svačina

přesnidávka

Polévka

oběd

svačina

přesnídávka

Polévka

obéd

svačina

přesnidávka

Polévka

obéd

svačina

svacIna

karbanátek pečený, bramb
smetanou, ča1

celozrnný chléb s máslem,

kaše, červená řepa se z.

banán, mléko

30.4.2021 přesnídávka rohlík s tvarohovou pomazánkou s paprikou, mléko
Pátek Polévka hovězí s nudlemi

oběd rajčatová omáčka, hovězi maso vařené, těstoviny, čaj

v unkovicích

1 ,6,7

1,3;9

1,3,7

1;3;6,7;8

e,hIne/

ořechový závin, ovoce, granko

Změnajídelního lístku a alergenů vyhrazena
Zpracovala

Přejeme vám dobrou chut'


