Jídelní lístek
Ú N O R 2020
Datum

Polévka

1. jídlo

3.2.

Jarní prázdniny

4.2.

Jarní prázdniny

5.2.

Jarní prázdniny

6.2.

Jarní prázdniny

7.2.

Jarní prázdniny

2. jídlo

Široké nudle s mákem, mléčný
koktejl 1,3,7
Vepřové kostky v mrkvi, brambor,
ovocný nápoj, ovoce 1,9
Zapečené šunko fleky, červená řepa,
čaj 1,3,7,10
Selská pečeně, zelí, bramborový
knedlík, ovocný nápoj, mléko
1,3,9,12,7
Čočka na kyselo, vejce, okurka,
maffinek,, čaj 1,3,10
Vepřové maso na šípkové omáčce,
houskový knedlík, ovocný nápoj,
ovoce 1,3,
Dukátové buchtičky s krémem, čaj
1,3,7,
Vepřové plátek na másle,
bramborová kaše, okurka, ovocný
nápoj 7,10

Koprová omáčka, vejce,
brambor, čaj 1,3,7,
Salát s tuňákem, rohlík, čaj 1,4,3,

bramborová
1,9,12

Hovězí zvěřinová omáčka, rýže
basmati, čaj, ovoce 1,9

Rýžové nudle s drůbežím masem,
a ananasem, čaj 1,9

21.2.

vývar
s fridátem 1,9

24.2.

nudlová 1,9

25.2.

rajská 1,9

Kuřecí paličky, špenát, čertovské
noky, ovocný nápoj 1,3,7
Paprikový lusk, houskový knedlík,
čaj, mléko 1,3,9,7
Smažená ryba, brambor, okurka,
ovocný nápoj 1,3,7,10
Játra na asijský způsob, rýže, ovoce
čaj
Vepřový guláš, těstoviny, ovocný
nápoj, mléko 1,7,9
Kapustové karbanátky, brambor,
mrkvový salát, čaj, ovoce 1,9,12

10.2.

masová 1,9

11.2.

květáková 1,9

12.2.

drožďová
1,3,9

13.2.

česneková
1,9,12

14.2.

vločková 1,9

17.2.

s těstovinou
1,9

18.2.

gulášová 1,9

19.2.

fazolová
1,9,12

20.2.

26.2.
27.2
28.2.

luštěninová
1,9,12
s vaječnou
jíškou 1,3,9
brokolicová
1,9

Kuskus s ovocem, čaj 1
Bramborové koule s perníkovým
posypem, čaj 1,3,
Bramborový guláš, chléb, čaj 1,9
Zeleninové lečo, chléb, čaj 1,3
Přírodní ryba na cuketě,
brambor, čaj 4
Játra na roštu, chléb, čaj 1,9

Noky s cibulkou, čaj1,3
Těstovinový salát se šunkou,
rohlík, čaj 1,3,6
Špagety s kečupem, čaj 1
Brambory, špenát, vejce, čaj
1,3,7,
Pečené fazolové lusky a
brambory ve slupce, čaj 9
Hrachová kaše, vejce, čaj 1,3

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

