Jídelní lístek
L E D E N 2020
Datum

Polévka

6.1.

kroupová
1,9,12

7.1.

s vaječnou
jíškou 1,3,9

8.1.

masová 1,9

9.1.

krupicová 1,9

10.1.

nudlová 1,9

13.1.

cibulačka 1,9

14.1.
15.1.
16.1.
17.1.

kmínová
s vejce 1,3,9
bramborová
1,9,12
zeleninová 1
9
Skelná s vejci
1,3,9,12

20.1.

s drobením
1,3,9

21.1.

vločková 1,9

22.1.

fazolová
1,9,12

23.1.

zelná 1,9,10

24.1.

vývar
s fridátem 1,9

27.1.

nudlová 1,9

28.1.

drožďová
1,3,9

29.1.

brokolicová 9

30.1

čočková 1,9

31.1.

1. jídlo
Drůbeží rizoto se sýrem, červená
řepa, čaj 4,9,10
Segedínský guláš, houskový
knedlík, ovocný nápoj, mléko
1,3,7,12
Hrachová kaše, vejce, čalamáda,
čaj, ovoce 1,3,7,9,10
Vepřové výpečky, špenát,
bramborový knedlík, ovocný nápoj
1,3,7,9,12
Krůtí maso na žampionové omáčce,
tagliateli, čaj, mléko 1,7,9
Hovězí guláš, houskový knedlík,
ovocný nápoj 1,3,9
Žemlovka s jablky, mléčný koktejl
1,7
Drůbeží čína kung-pao, jasmínová
rýže, čaj, ovoce 1,9,
Slovenské halušky s uzeným a
zelím, ovocný nápoj 1,6,9,12
Boloňské špagety se sýrem ,čaj
1,7,12
Pečené kuřecí paličky, chlupaté
knedlíky, zelí, ovocný nápoj
1,3,7,9,12
Hovězí pražská pečeně, rýže, čaj
1,3,6,9,12
Smažená ryba, brambor, mrkvový
salát, ovocný nápoj 1,3,4,7
Kuře na paprice, houskový knedlík,
čaj, ovoce 1,3,7,9
Kuřecí řízek, brambor, kompot,
ovocný nápoj 1,3,7,
Hovězí rajská omáčka, těstoviny ,
čaj 1,3,7
Francouzské brambory, okurka,
ovocný nápoj, ovoce 1,3,6,7,10
Neapolské kostky ,rýže, čaj, mléko
1,7,9
Vepřenky, brambor, obloha, ovocný
nápoj 1,3,7,

2. jídlo
Nevaří se
Nevaří se
Květákový mozeček, brambor,
okurka, čaj 1,3,7,10
Šišky s mákem, čaj 1,3,7
Zeleninové lečo, chléb, čaj 1
Kuřecí maso s bramborem zalité
šlehačkou, čaj 7,9
Masová řezanka, chléb, čaj 1,9
Čočka po srbsku, čaj 1,7
Těstovinový salát s tuňákem, čaj
1,4,10
Sekaná, brambor, okurka, čaj
7,10
Škubánky s mákem, čaj 1,7,
Nudle se zelím a uzeninou, čaj
1,6,12
Hermelínový salát, rohlík, čaj
1,7,10
Zelené lusky na smetaně, chléb,
čaj 1,7,9
Čočkový salát, rohlík, čaj,1,10
Krupicová kaše, čaj 1,7,
Přírodní ryba, brambor, čaj 4
Gnochi se sýrovou omáčkou, čaj
1,3,7,
Bulgur s ovocem, 1

Pololetní prázdniny

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

