Školní jídelna - nabídka obědů
Nabízíme obědy (včetně polévky) pouze do Vámi přineseného
jídlonosiče (kastrůlků) za cenu 75,-Kč. Nutné zajistit 2 jídlonosiče, aby
1 nádoba byla nachystána již den předem. Druhá se bude odevzdávat
při vyzvedávání oběda na následující den. Nádoby prosím opatřete
jmenovkou.
Jedná se o obědy shodné, jako pro žáky základní školy. Obědy jsou
nutričně vyvážené, zdravé, netučné a ideálně kalorické.
Obědy se budou vydávat zezadu školní jídelny na rampě, vždy od
11:15 hod. do 11:30 hod. Čas je nutné striktně dodržet, obědy budou
připravené k rozebrání.
Jídelní lístek školy od 14. 12. do 18. 12. 2020 je uveden na konci
textu. V případě, že budete mít zájem obědy vyzkoušet, kontaktujte
vedoucí školní jídelny v pracovní době a objednejte si jídlo na Vaše
příjmení. Z důvodu zajištění včasného nákupu surovin je nutné si
obědy závazně objednat do 9. 12., pozdější objednávce nemůžeme
vyhovět. Platby za oběd bude nyní mimořádně možné hradit hotově.
Preferovat budeme v budoucnu platby přes účet. Bude možné odběr
obědu den předem zrušit, případně přiobjednat.
Kontakt na vedoucí školní jídelny: paní Přibylová Dana – tel.: 722 932
883
Jedná se o zkušební provoz, kdy nás bude zajímat, zdali Vám jídlo
chutná, porce jsou pro Vás vyvážené, dostatečné a hlavně jestli
budete mít do budoucna o tyto obědy zájem. Na základě Vašich
připomínek i celkového počtu odebraných obědů rozhodne vedení
městyse a vedení školy o tom, zdali se tato služba bude dále pro Vás
poskytovat. Jedná se o zkušební provoz, kdy se budeme snažit vyjít
zájemcům o obědy vstříc, ale je nutné počítat s mírnými úpravami i ze
strany školní jídelny. Vše se řeší za plného provozu a v době

pandemie. Snažíme se zachovat tuto službu pro místní občany z
důvodu končícího výdeje jídel v jídelně zemědělského družstva.
Ohledně obědů můžete se svými připomínkami kontaktovat kromě
vedoucí školní jídelny i starostu městyse Ing. Václave Fejtka (tel:
603 287 347) a člena rady Mgr. Pavla Tuleje (603 191 897).
JÍDELNÍ LÍSTEK:

14.12.-18.12.2020

pondělí:
Polévka: Zeleninová s červenou čočkou
Hlavní jídlo: Rybí filé po maďarsku, brambory
úterý:
Polévka: Hrstková
Hlavní jídlo: Masová směs, rýže
středa:
Polévka: Pórková
Hlavní jídlo: Špecle na sladko
čtvrtek:
Polévka: Zeleninová s jáhly
Hlavní jídlo: Guláš, těstoviny
pátek:
Polévka: Rychlá s vejci
Hlavní jídlo: Fazolky na smetaně, brambory
Změna jídelního lístku vyhrazena.

