
                                               Jídelní lístek   D U B E N   2021
 
 
 
 
            6. 4.              Polévka drůbková s těstovinou   1,7,9,12
                       1        Hrachová kaše, jemný párek, sterilovaný okurek, chléb, ovoce, čaj s citronem   1
 
            7. 4.              Polévka rajská s ovesnými vločkami   1,7,12                  
                       1        Plněný závitek, rýže, zeleninový salát, mošt   1,3,10,12
 
            8. 4.              Polévka z míchaných luštěnin  1d,7,9,12
                       1        Čevabčiči, cibule, hořčice, brambory, ovoce, čaj lesní směs   1a,3,7,12
 
             9. 4.              Polévka bramborová s koprem   1d,7,9,12
                        1        Dušené hovězí s hráškem, těstovina, syrová zelenina, džus   1a,3,12
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
          12. 4.               Polévka s játrovými knedlíčky   1,3,7,9,12
                        1        Tvarohové  LASAGNE s jablky a ořechovou krustou, ovoce, mléko   1a,3,7,8
 
          13. 4.               Polévka čočková se zeleninou   1,7,9,12
                        1        Karbanátek, opečené brambory, smetanový dip, džus   1,3,7,12
 
          14. 4.               Polévka kmínová s kapáním   1,3,7,9,12
                        1        Vepřový plátek, červené zelí, bramborový knedlík, ovoce, čaj hruška se zázvorem  1c,12
 
          15. 4.               Polévka koprová s bramborem   1,7,12
                        1        Rizoto s houbami, cizrnou, kousky drůbežího masa, strouhaný sýr, zeleninový salát, mošt   7,12
 
          16. 4.               Polévka  špenátová s mrkvovými noky   1d,3,7,12
                                  Obalovaná porce z tresky, bramborová kaše, ovocná mísa, čaj bylinný    1,3,4,7,12
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          19. 4.                Polévka pórková   1,7,12
                         1        Boloňské špagety s vepřovým masem, strouhaný sýr, ovoce, čaj FRUIT   1e,7,12
 
          20. 4..               Polévka zeleninová se sojovými boby   lb,6,7,9,12
                         1        Hašé, hlávkové zelí, brambory, džus   1,3,7,12
 
          21. 4.                Polévka česneková s vejci   3,7,9,12
                         1         Kuře na paprice, houskový knedlík, ovoce, čaj citronový,   1,7,12 
 
          22. 4.                Polévka hrachová s opečenou zavářkou   1b,7,12
                         1        Znojemská pečeně, rýže, zeleninový salát, mošt   1,12
 
          23  4.                Polévka masová krémová   1,7,9,12
                         1        Čočka na kyselo, vejce, sterilovaný okurek, chléb, jogurt, čaj ovocný s rakytníkem   1c,3,12
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          26. 4.                Polévka jáhlová se zeleninou   7,9,12
                          1       Krůtí plátek, hořčičná omáčka, brambory, ovoce, mošt  1,7,10,12
 
          27. 4.                Polévka kedlubnová s bramborem   1c,7,12
                          1       Rajská omáčka, masové koule, těstovina, syrová zelenina ,čaj brusinka s jahodou   1,3,7
 
          28. 4.                Polévka květáková s krupicí   1,7,12
                          1       Rybí filet na másle, bramborová kaše, zeleninový salát, čaj ovocný  4,7,12
 
         29. 4.                 Polévka fazolová s mrkví   1,7,9,12               
                         1        Bratislavská pečeně, kynutý knedlík, ovoce, džus   1,7,12
 
         30. 4                 Polévka zelná s bramborem   1,7,9,12
                          1       Hovězí roštěná přírodní, rýže, zeleninový salát, čaj jahoda s mátou   la,12
 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            Změna jídelního lístku vyhrazena
 
           Hmotnost porce odpovídá školním normám podle stanovených koeficientů. Při výdeji k dispozici pitná voda.
 
 


