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Dobľý den,
s novým školním rokem bych chtěla seznámit naše
spoluobčany se změnami ve školní jídelně.
Ceny obědů zůstávají stejné. Menší poľce 53 Kč a větší
porce 56 Kč. Pľo naše spoluobčany důchodového věku
bych chtěla připomenout možnost dovo zu až, domů
pečovatelskou službou. Po objednání oběda u nás je třeba
pečovatelskou službu kontaktovat a domluvit Se na způsobu
dopľavy. Budeme vařit dlouhozľnnou ýži fie měkčí),2krát
měsíčně péct moučníky' více zeleninových salátů a
ovocných kompotů. Také budeme připľavovat ruzné
mléčné dezeľty a joguľty.
Přijímáme objednávky i od jednotlivců či řemeslníků
pľacujících v Jimľamově nebo okolí.
objednávat lze den dopředu mezĺ 7:00- 13:00. Nebo v
den konzumace nejpozdějĺ do 6:30. U příleŽitostných
stľávníků se platí bezpľostředně po konzumaci. U stálých
odběľatelů buď inkasem z bankovního účtu, nebo na konci
měsíce hotově v kanceláři jídelny.
od začátku záÍí opět přijímáme do čwľtka objednávky na
kynuté knedlíky. Výdej bude v pátek a cena je 17 Kč.
Vedoucí školní jídelny: Dana Kľištofová
Vedoucí kuchařka: Dana Novotná
Kuchařky: Dana Břeňová, Simona Fajmonová,

Štěpánka Coufalová
Pečovatelská služba tel.: 566 562 797
Jídelna tel.: 566 562 515

Dobrý den,
s novým školním rokem bych chtěla seznámit naše
spoluobčany se změnami ve školní jídelně.
Ceny obědů zůstávají stejné. Menší porce 53 Kč a větší
porce 56 Kč. Pro naše spoluobčany důchodového věku
bych chtěla připomenout možnost dovozu až domů
pečovatelskou službou. Po objednání oběda u nás je třeba
pečovatelskou službu kontaktovat a domluvit se  na způsobu
dopravy. Budeme vařit dlouhozrnnou rýži (je měkčí), 2krát
měsíčně péct moučníky, více zeleninových salátů a
ovocných kompotů. Také budeme připravovat různé
mléčné dezerty a jogurty.
Přijímáme objednávky i od jednotlivců či řemeslníků
pracujících v Jimramově nebo okolí.
Objednávat lze den dopředu mezi 7:00- 13:00. Nebo v
den konzumace nejpozději do 6:30. U příležitostných
strávníků se  platí bezprostředně po konzumaci. U stálých

' odběratelů buď inkasem z bankovního účtu, nebo na konci
měsíce hotově v kanceláři jídelny.
Od  začátku září opět přijímáme do čtvrtka objednávky na
kynuté knedlíky. Výdej bude v pátek a cena je 17 Kč.
Vedoucí školní jídelny: Dana Krištofová
Vedoucí kuchařka: Dana Novotná
Kuchařky: Dana Břeňová, Simona Fajmonová,

Štěpánka Coufalová
Pečovatelská služba tel.: 566 562 797
Jídelna tel.: 566 562 515


