
Školní jídelna MŠ Slunečnice, Milánská 473, Praha 10 

            

J Í D E L N Í Č E K 
              od 15.5. do  19.5.2023 

PONDĚLÍ 

Přesnídávka:  rohlík*), tvarohová pomazánka s mrkví (7), jablko, banánové mléko (7)   

Oběd:    zeleninový vývar s rýží (9)   

   čočka nakyselo (1), vařené vejce (3), chléb*), ster. okurka (10), čaj   

Svačina:  jablečný jogurt se skořicí (7), piškoty (1,3), šípkový čaj s malinou       
          
ÚTERÝ  

Přesnídávka:  chléb*) s rostlinným máslem a ředkvičkami, banán, bílá káva (1,7)   

Oběd:   květáková polévka (1,3,7)     

   sekaná pečeně*), těstovinový salát (1,3,7), nápoj lesní ovoce  

Svačina:  zeleninový talíř, kukuřičné tyčky, čaj s bezovým květem         

 

STŘEDA   

Přesnídávka:  houska*), tuňáková pomaz. (4,7), hruška, hroznové víno, čaj černý bez  

Oběd:   jemná zeleninová polévka (1,7,9)     

   moravský vrabec, houskový knedlík (1,3,7), hlávkové zelí (1), nápoj citron   

Svačina:  domácí perník s citronovou polevou (1,3,7), jablko, mléko (7)        
 
ČTVRTEK   

Přesnídávka:   slunečnicový chléb*), šunková pomazánka (1,7), hruška, ovocný čaj 

Oběd:      bramborová polévka (1,9) 

    kuskus s kuřecím masem a zeleninou (1), salát. okurka, nápoj pomeranč 

Svačina:   veka*), máslová rama, jablko, kakao (6,7)       

PÁTEK   

Přesnídávka:  vanilkový jogurt (7), knuspi (1,7), banán, čaj s lipovým květem   

Oběd:   rybí polévka s kuličkami (1,3,7,9)    

   zeleninové karbanátky (1,3,9), brambory m.m. (7), cherry rajče, džus      

Svačina:  chléb*), sýrová pomazánka (7), hruška, jahodový čaj     

       

*) alergeny: 1,3,6,7,8,11 

Změna jídelního lístku vyhrazena.   

 

      Těstovinový salát – italské těstoviny, salátové okurky, 

rajčata, barevné papriky, tvrdý sýr, bílý jogurt.  

 

 

 

 



Školní jídelna MŠ Slunečnice, Milánská 473, Praha 10 

            

J Í D E L N Í Č E K 
              od 22.5. do  26.5.2023 

PONDĚLÍ 

Přesnídávka:  houska*), drožďová pomazánka (3,7), jablko, vanilkové mléko (7)   

Oběd:    polévka z míchaných luštěnin (1,9)   

   kuře na způsob bažanta (1), dušená rýže, ledový salát, nápoj malina    

Svačina:  jogurt s mandarinkami (7), sezamová bageta*), čaj hruška máslovka          
          
ÚTERÝ  

Přesnídávka:  chléb*), pomazánka ze strouhaného sýra (7), banán, kakao (6,7)   

Oběd:   brokolicová polévka (1,3,7)     

   rybí filé na kmíně (4), bramborová kaše (7), mrkvový salát, nápoj meruňka  

Svačina:  corn flakes s čokoládovými kuličkami (1,5,6,7,8), mléko, jablko, čaj         

 

STŘEDA   

Přesnídávka:  lámankový chléb*), sedlácká pomazánka (3,7), hruška, šípkový čaj  

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

   hovězí stroganoff (1,7), těstoviny (1), nápoj lesní ovoce    

Svačina:  ovocná přesnídávka, piškoty (1,3), jahodový čaj         
 
ČTVRTEK   

Přesnídávka:  šlehaný tvaroh s jahodami (7), rohlík*), čaj bezový květ s citrusy    

Oběd:     polévka z kořenové zeleniny s pohankou (1,9) 

   vepřová pečeně po selsku (1), bram. knedlík (1,3,7,12,13), špenát (1,3,7), 

   nápoj pomeranč 

Svačina:  chléb*), žervé s bylinkami (7), banán, karamelové mléko (7)       

PÁTEK   

Přesnídávka:  veka*), liptovská pomazánka (7), mandarinka, čaj černý bez s ostružinou   

Oběd:   drůbeží polévka s játrovými knedlíčky (1,3,6,7,8,9,11)    

   krupicová kaše s kakaem (1,6,7), čaj s citronem       

Svačina:  chléb*), rostlinné máslo, salátová okurka, mléko (7)     

       

*) alergeny: 1,3,6,7,8,11 

Změna jídelního lístku vyhrazena.   

      Hovězí Stroganoff – hovězí zadní, cibule, olej, mletá 

sladká paprika, žampiony, rajský protlak, smetana, hladká 

mouka. 

      Sedlácká pomazánka – vejce, ster.okurka, rama,    


