
   

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, 
příspěvková organizace 

 

JJííddeellnníí  llíísstteekk  oodd  2222..1100..  --  2266..1100..22001188  
PPoonndděěllíí           Alergeny obsažené v pokrmu 

Polévka: norská rybí          (A 4,9) 

Pokrm 1. valašské kúsky (smetana,kopr), šumavský bramborový knedlík,  

       ovocný salát          (A 1,3,7,9,12) 

Pokrm 2. pečené kuře, bulgur , zeleninový salát      (A 1) 

Nápoj, dodatek: 1. čaj se sirupem, kakao 2. sirup, mléko                                 (A 7) 
Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko        (A 7) 

   

ÚÚtteerrýý    

Polévka: zeleninová  s kroupami        (A 1,9)  

Pokrm 1. kuřecí plátek po zahradnicku (dýně,květák,kořenová zelenina), 

        brambor, zelný salát s broskvemi       (A 1,3,7,9) 

Pokrm 2. italské houbové rizoto s parmazánem, rukola, ovoce    (A 1,7,9) 

Nápoj, dodatek: čaj ovocný, granko, mléko      (A 7) 
Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko        (A 7) 

 

SSttřřeeddaa   
Polévka: vločková s bramborem        (A 1,9)  

Pokrm 1. hrachová kaše s cibulkou, uzené tofu , kváskový 

       chléb, sterilovaný okurek        (A 1,6,7,10) 

Pokrm 2. zeleninový řízeček, kari kuskus, ledový salát     (A 1,3,9) 

Nápoj, dodatek: čaj s medem, mošt, mléko, ovocná přesnídávka   (A 7) 
Nápoj, dodatek Cizí strávníci: čaj s medem       (A 7) 

 

ČČttvvrrtteekk    

Polévka: selská           (A 1,3,7,9)  

Pokrm 1. zbruf s sýrem (krůtí maso, paprika,rajče), těstoviny, 

      okurkový salát          (A 1,3,7,9) 

Pokrm 2. zeleninová pizza s mozzarellou a šunkou     (A 1,3,7) 
Nápoj, dodatek Cizí strávníci: mléko        (A 7) 

    

PPáátteekk::  mmeennuu  kkee  110000..  VVýýrrooččnníí  zzaalloožžeenníí  rreeppuubblliikkyy  
Polévka: bujón se šunkovými knedlíčky a petrželkou     (A 1,3,7,9)  

Pokrm 1. pečené hovězí s klíčeným hrachem, bramborovou kaší a zelným salátem, 

                 karamelový věneček          (A 1,3,6) 

Nápoj, dodatek: čaj mátový, mléko        (A 7) 

Nápoj, dodatek Cizí strávníci: čaj mátový, mléko, karamelový věneček  (A 1,3,7) 
 

Vedoucí ŠJ: Ivana Křížanová                  Změna v jídelníčku vyhrazena!  Ředitelka: PhDr. Milena Medková 

Hlavní kuchařka: Jana Prokešová Kolektiv školní kuchyně Vám přeje dobrou chuť 

 

Alergeny: 1) obiloviny obsahující lepek, 2) korýši, 3) vejce, 4) ryby, 5) podzemnice olejná-arašídy, 6) sójové boby, 7) mléko, 8) skořápkové 

   plody-ořechy, 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí bob, 14) měkkýši 

Na požádání budou alergeny č. 1, 8 podrobněji specifikovány.    Pitná neslazená voda je podávána každý den 


