Jídelní lístek
K V Ě T E N 2019
Datum

Polévka

2.5.

rajská 1,9,

3.5.

vločková 1,9

7.5.

2. jídlo

STÁTNÍ SVÁTEK

1.5.

6.5.

1. jídlo

česneková
1.9.12
s kapáním
1,3,7,9

Smažená ryba, brambor, kompot, čaj
1,3,7
Klopsy v rajské omáčce, houskový
knedlík, ovocný nápoj, ovoce 1,3,7
Zapečené šunkofleky, čaj, mléko
1,3,6,7,9
Vepřové játra na asijský způsob, divoká
rýže, ovocný nápoj 1,9

Špagety s kečupem, čaj 1
Čočka po Srbsku, vejce, čaj
1,3,7
Samuraj, chléb, čaj 1,9
Vařená zelenina, brambor,
čaj 9

STÁTNÍ SVÁTEK

8.5.

Dukátové buchtičky s krémem, mléčný
koktejl, 1,3,7,

Květákový mozeček,
brambor, čaj 1,3

9.5.

masová 1,9

10.5.

luštěninová
1,9,12

13.5.

kmínová 9

14.5.

s vaječnou
jíškou 1,3,9

Čevabčiči,brambor, obloha, čaj 3,7,9,12

Krabí salát, rohlík, čaj 1,4,10

15.5.

gulášová 1,9

Čočka na kyselo, vejce, čalamáda,
ovocný nápoj, mléko 1,3,7,10

Francouzské brambory,
okurka, čaj 3,6,10

Segedínský guláš, houskový knedlík,
čaj, ovoce 1,3,12

Sekaná, brambor, čaj

Drůbeží rizoto se sýrem, ovocný nápoj,
mléko 1,7

Plněné knedlíky s povidly a
skořicí, čaj 1,3,

Pečené kuře, bramborová kaše, okurka,
čaj 7,10

Čočkový salát, rohlík, čaj
1,3,10

Selská pečeně, houskový knedlík, zelí,
ovocný nápoj 1,3,7,12
Vepřové kostky v kedlubnách, brambor,
čaj , ovoce1,9
Krůtí maso kung-pao, jasmínová rýže,
ovocný nápoj, mléko 1,7,9

Drůbeží těstovinový salát,
rohlík, čaj 1,3,10
Pečená játra na cuketě,
chléb, čaj 1,9
Zapečené penne s mletým
masem, čaj 1,3,7,
Drůbeží maso s ananasem,
kuskus, čaj 1,9

16.5.
17.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.

zeleninová
s těstovinou
1,9
bramborová
1,9,12
krupicová
s vejci 1,3,9
nudlová 1,9
zeleninová
s fridátem 1,9
čočková
1,9,12
s rýží 1,9

27.5

špenátová 1,9

28.5.

zelná 1,9,12

29.5.

drožďová
1,3,9,12

30.5.

kapustová 1,9

31.5

skelná 1,3,9

Kuřecí paličky, čertovské noky, čaj
1,3,,7
Frankfurtský guláš, těstoviny, ovocný
nápoj, ovoce 1,9

Špagety s boloňskou omáčkou, sýr, čaj
1,7
Vepřové maso na česneku, špenát,
bramborový knedlík, ovocný nápoj
mléko 1,3,7,12
Krůtí maso na smetaně, tagliatelli, čaj
1,7
Hovězí pražská pečeně, rýže, ovocný
nápoj ovoce 1,9
Grenadýrský pochod/brambory,
těstoviny/ čaj, mléko 1,7,9
Maďarský perkelt, houskový knedlík,
čaj 1,3,12

Lečo, chléb, čaj 1,3
Krupicová kaše s grankem,
čaj 1,7

Bramborový knedlík
s cibulkou, čaj 1,3,
Žemlové knedlíky se zelím,
čaj 1,3,12
Pečená zelenina, brambor ve
slupce, čaj 9
Koprová omáčka, brambor,
čaj 1,3,7
Široké nudle se sýrovou
omáčkou, čaj 1,7

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

