Jídelní lístek
Ú N O R 2019
Datum
4.2.
5.2.
6.2.

Polévka
vločková 1,9
luštěninová
1,9,12
krupicová s vejci
1,3,9

7.2.

česneková 1,9,12

8.2.

květáková 1,9

11.2.

nudlová 1,9

12.2.

kmínová 1,9

13.2.

bramborová 1,9

14.2.
15.2.
18.2.
19.2.
20.2.

21.2.
22.2.

25.2.
26.2.

1. jídlo
Vepřenky, brambor,, obloha, čaj,
ovoce 1,3,9,12
Hovězí pražská pečeně, rýže,
ovocný nápoj 1,3,6,9,10,12
Boloňské špagety se sýrem, čaj,
mléko 1,7,9,12
Hrachová kaše, vejce, čalamáda,
přesnídávka, čaj 1,3,9,12
Vepřová pečeně, houskový
knedlík, zelí, ovocný nápoj
1,3,7,9,12
Maďarský guláš, těstoviny, čaj,
ovoce 1,9,12
Drůbeží sekaná, bramborová kaše,
mrkvový salát, ovocný nápoj 1,7

Kuřecí čína- kung pao, divoká
rýže, čaj, mléko 1,7,9,12
Dukátové buchtičky s krémem,
masová 1,9
mléčný koktejl 1,3,7,
Vepřová švestková omáčka,
s těstovinou 1,9, houskový knedlík, čaj, ovoce
1,3,7,9
Smažená ryba, brambor, okurka,
rajská 1,9
ovocný nápoj 1,3,4, 10
Vepřová játra na cibulce, rýže,
s drobením 1,9,
čaj1,9,12
Grenadýrský pochod, červená
drožďová 1,3,9
řepa/těstoviny, brambory/, čaj
1,7,9
Hovězí rajská omáčka, houskový
zeleninová 9
knedlík, ovocný nápoj, ovoce
1,3,7,12
Selská pečeně, bramborový
skelná 1,3,9,12
knedlík, špenát, čaj, mléko
1,3,7,9,12
Frankfurtský guláš, těstoviny,
cibulačka1,3,7,12
ovocný nápoj 1,9,12
Pečené kuřecí paličky, brambor,
kapustová 1,9
kompot, čaj 9

27.2.

s vaječnou jíškou
1,3,9

Krůtí maso na smetaně, rýže,
ovocný nápoj, ovoce 1,7,9,

28.2.

luštěninová 1,9

Vepřový plátek na zelenině,
labské knedlíky, čaj, mléko
1,3,7,9,12

2. jídlo
Kovbojský guláš s fazolemi,
chléb, čaj1,9,12
Čočka po srbsku, vejce, čaj
1,3,9,12
Přírodní ryba na cuketě,
brambor, čaj 4
Plněné povidlové knedlíky se
skořicí, čaj1,3, 7
Vajíčkový salát, rohlík, čaj
1,3,10
Zapečená zelenina, brambory
ve slupce, čaj 9
Drůbeží nudličky na kari,
kuskus, čaj 1,9,12
Hermelínový salát, rohlík, čaj
1,7,10
Kotlíkový guláš, chléb, čaj
1,9,12
Zapečené brambory s mletým
masem a zeleninou, čaj 1,3,7
Tagliateli se sýrovou omáčkou,
čaj 1,9,7
Krupicová kaše, čaj 1,7
Masový katův šleh, chléb, čaj
1,9,12
Zapečené kuřecí maso
s bramborem zalité smetanou,
čaj 7,9,
Noky s cibulkou, čaj 1,3
Drůbeží maso s ananasem,
opečené brambory, čaj 9
Zeleninové rizoto, okurka, čaj
10
Těstovinový salát se šunkou,
rohlík, čaj 1,6,10
Škubánky s mákem, čaj
1,3,5,7,8

Pokrmy obsahují alergeny a seznam najdete na stránkách naší školy jídlo je určeno
k okamžité spotřebě.

