Jídelní lístek
D U B E N 2019
Datum

Polévka

1. jídlo

2. jídlo

luštěninová
1,9,12
zeleninový
vývar 1,9
skelná
1,3,9,12

Sekaná svíčková, houskový knedlík,
čaj, mléko 1,3,7,
Smažená ryba, brambor, okurka,
ovocný nápoj 1,3,4,7,12
Hovězí pražská pečeně, rýže, čaj,
ovoce 1,6,9,
Žemlovka s jablky, mléčný koktejl,
čaj 1,7,
Kuřecí paličky, červené zelí, chlupaté
knedlíky, ovocný nápoj 1,3,7,12
Boloňské špagety se sýrem, čaj ,
ovoce 1,7

česneková
1,9,12

Kapustové karbanátky, brambor,
mrkvový salát, ovocný nápoj 1,3,7,9

Zapečené těstoviny s nivou a
zeleninou, čaj 1,3,7,
Čertovské noky s cibulkou,
špenát, čaj 1,3,
Vajíčkový salát, rohlík, čaj
1,3,10
Játra na roštu, fazolové lusky se
slaninou, čaj 1,9,
Bramborový guláš, chléb,
čaj1,6,9
Zapečené penne s mletým
masem, čaj1,3,9
Drůbeží nudličky s ananasem,
kuskus, čaj 1,9

s těstovinou
1,9,
luštěninová
1,9,12
drožďová
1,3,9,12

Vepřové maso na divoko, těstoviny,
čaj, mléko 1,6,7
Vepřové výpečky, zelí, bramborový
knedlík, čaj 1,3,6,9,12
Krůtí maso na žampionech, celozrnný
knedlík, ovocný nápoj, mléko 1,3,7,9
Vepřový plátek na másle,
bramborová kaše, okurka, čaj
Hrachová kaše, vejce, červená řepa,
zákusek, čaj 1,3,7,12
Hovězí maďarský guláš, houskový
knedlík, ovocný nápoj, ovoce
1,3,9,12

1.4.

vločková 1,9

2.4.

rajská 1,9,

3.4.

cibulačka 1,9,

4.4.
5.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
15.4.

pórková 1,9

16.4.

masová 1,9

17.4.

s kapáním
1,3,7,9

18.4.

Velikonoční prázdniny

19.4.

Velikonoční prázdniny

22.4.

Velikonoční pondělí

Nudle s mákem, čaj 1,
Bramborový knedlík s cibulkou,
čaj1,3,
Přírodní ryba, brambor, čaj 4,7
Masová řezanka, chléb, čaj 1,9
Těstovinový salát s tuňákem,
rohlík, čaj 1,4,10
Sladký bulgur s ovocem, čaj

23.4.

nudlová 1,9,

Drůbeží čína , rýže, čaj 1,6,9

Lasaně se zeleninou, čaj 1,7,

24.4.

kmínová
s vejce 3,9

Palačinky s džemem, čaj 1,3,

25.4

zeleninová
1,9

26.4.

květáková 1,9

Vepřenky, brambor, obloha, čaj,
ovoce 1,3,7,9
Vepřová myslivecká pečeně,
těstoviny, ovocný nápoj, mléko
1,6,7,12
Selská pečeně, špenát, bramborový
knedlík, čaj 1,3,6,12

29.4.

Ředitelské volno

30.4.

Ředitelské volno

Lečo, chléb, čaj 1,3,9
Šišky se strouhankou, čaj 1,3,7

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

