Jídelní lístek
B Ř E Z E N 2020
Datum

Polévka

1. jídlo

2.3.

kmínová s
vejci 1,3,9,12

3.3.

luštěninová
1,9,7

4.3.

česneková
1,9,1

5.3.

pórková 1,9

6.3.

s drobením 1,9

Maďarský guláš, těstoviny, čaj
1,9,7,12
Vepřový plátek na kmíně, brambor,
zadělávaná zelenina, ovocný nápoj
1,7 ovoce
Lazaně s masem a sýrem, čaj
1,7,9,12
Segedínský guláš, houskový
knedlík, čaj, mléko 1,3,7,9,12
Mletý řízek s nivou, brambor,
kompot, ovocný nápoj 1,3,7,9
Krůtí medailonky na smetaně,
jasmínová rýže, čaj 1,7,9
Drůbeží rizoto se sýrem, červená
řepa, ovocný nápoj 1,7,12 ovoce
Moravský vrabec, bramborový
knedlík, špenát, čaj1,3,9,12
Přírodní ryba na zelenině, brambor,
okurka, ovocný nápoj 4,7,9
Hovězí omáčka na divoko,
houskový knedlík, čaj, 1,3,9,12
Bratislavský guláš, těstoviny, mléko
ovocný nápoj 1,7,9,12
Hrachová kaše, vejce, čalamáda, čaj
1,3,7,10 ovoce
Masová roláda, bramborová kaše,
okurka ovocný nápoj 7

9.3.
10.3.
11.3.

s vaječnou
jíškou 1,3,9,
bramborová
1,9,12
drožďová
1,3,9

12.3.

rajská 1,9

13.3.

vývar
s tarhoňou 1,9

16.3.

cibulačka 1,9

17.3.

zeleninová1,9

18.3.

čočková1,9,12

19.3.

krupicová 1,9

20.3.

vývar
s fridátem 1,9

23.3.
24.3.
25.3.
26.3
27.3.
30.03
31.3

Kuřecí nudličky po čínsku, rýže čaj
1,7,9 mléko

Pečené kuřecí paličky, brambor,
mrkvový salát, ovocný nápoj 9,7
Hovězí rajská omáčka, houskový
nudlová 1,9
knedlík, čaj, mléko 1,3,7,
Plněné bramborové knedlíky
brokolicová1,9 s uzeným masem, zelí, čaj
1,3,6,7,12
skelná s vejci
Vepřová pražská pečeně, rýže,
3,9
ovocný nápoj 1,3,6,9,10
Žemlovka s jablky, mléčný koktejl
s rýží 1,9
1,3,7,
fazolová
Cikánská pečeně, těstoviny, ovocný
1,9,12
nápoj 1,9 ovoce
Vepřová pečeně, chlupaté knedlíky,
zelná 1,9,12
červené zelí, čaj 1,3,9,12
s těstovinou
Štěpánská pečeně, rýže, ovocný
1,9
nápoj, mléko1,9,12

2. jídlo
Gnochi se sýrovo -šunkovou
omáčkou, čaj 1,6,7
Lusky se smetanou, chléb, čaj 1,7
Zeleninové lečo, chléb, čaj 1,3
Kuskus na kari s drůbežím
masem, čaj 1,9
Těstoviny s tuňákem, čaj 1,4
Sladké povidlové knedlíky, čaj
1,3,7
Čočka po srbsku, vejce, čaj 1,3,7
Bramborové šišky se 1,3,
strouhankou, čaj 1,3,7
Masová řezanka, chléb, čaj 1,9
Drůbeží sekaná brambor, čaj 7
Smažená ryba, brambor, čaj
1,3,4,
Vepřové maso v mrkvi, brambor,
čaj 1,9
Kuřecí těstovinový salát, čaj 1,3
Pečená paprika, brambor, čaj 7
Mexický guláš s fazolemi, chléb,
čaj 1,9,12
Vajíčkový salát, rohlík, čaj 1,3,10
Bramborový knedlík s cibulkou,
čaj 1,3
Studentský řízek, /opečený
salám/brambor, čaj 6,7
Fazole po boloňsku, chléb, čaj1,9
Francouzské brambory, okurka,
čaj 1,3,6,10
Zapečené zahradnické brambory,
okurka, čaj 9,10
Strapačky /bramborové těsto/ se
zelím, čaj 1,3,12

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

