
                              Jídelníček na leden 2020 
 
6.1.Čočková     1.Zeleninové lečo s vejcem, brambory, mléko, čaj, ovoce 
                         2.Rýžový nákyp s meruňkami, mléko, čaj, ovoce 
7.1.S kapáním  1.Krůtí maso na česneku, špenát, špecle, ovocný čaj 
                         2.Zapečená brokolice s bramborem a sýr.bešamelem, ovocný čaj 
8.1.Celerová     1.Bolonské špagety s vepřový masem a sýrem, joburt, džus 
9.1.S vaj.jíškou 1.Cikánská vepřový kýta, rýže dušená, čaj s citrónem 
                         2.Gratinovaná zelenina, brambory, dresink, čaj s citrónem 
10.1.S paprikou1.Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot, ovocný čaj 
 
13.1.Slepičí      1.Palačinky s marmeládou a tvar.šlehačkou, čaj, kakao, ovoce 
                         2.Bramborový guláš, chléb, čaj, kakao, ovoce 
14.1.Se sýr.svít.1.Hovězí maso vařené, rajská omáčka, kolínka, džus 
                         2.Tuňáková nádivka se zelným salátem s peperonátou, džus 
15.1.S kapáním1.Vepřová kotleta přírodní, bulgur s ajvarem, zel.obloha, ov.čaj 
16.1.Hrachová  1.Krůtí játra na cibulce, rýže, pudink s ovocem, sirup 
                         2.Zapečené těstoviny s houbami, okurka, pudink s ovocem, sirup 
17.1.Drožďová 1.Kuře ala bažant, červené zelí, šumavský bramborový knedlík, čaj 
 
20.1.Cizrnová   1.Žampionový stroganov, rýže, ovocné mléko, čaj s citrónem, ovoce 
                         2.Jáhlová kaše se sušeným ovocem, ov.mléko, čaj s citrónem,ovoce 
21.1.Česnečka 1.Dětská šunka, hrachová kaše, okurka, šlehaný tvaroh, sirup 
                         2.Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem, špal.bageta, sirup 
22.1.Hrstková   1.Zapečené rybí file se zeleninou, brambory, kompot, džus 
23.1.Vločková   1.Znojemská vepřová kýta, rýže dušená, ovocný čaj 
                          2.Francouzské brambory, okurka, ovocný čaj 
24.1.S těstovin. 1.Kuřecí plátek s broskví a sýrem, bramborová kaše, sirup 
 
27.1.Bramboračka1.Bramborové šišky se smaženou strouhankou, mléko, čaj, ovoce 
                          2.Palačinka se špenátem a sýrem, brambory, mléko, čaj, ovoce 
28.1.Krupicová  1.Maso dvou barev na zelenině,pórková rýže dušená, ovocný čaj 
                          2.Fazolový hrnec, chléb, ovocný čaj 
29.1.Mrkvová    1.Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty, bramb.kaše, sirup 
30.1.Kmínová    1.Vep.vrabec, zelí dušené, bramborový knedlík, čaj s citrónem 
                          2.Placičky z rybího file a kapusty se salát z čer.řepy a cizrny, čaj  
31.1.     x x x   pololetní prázdniny   x x x 
 
  
  
Obsažené alergeny v jídlech možno aktuálně dohledat na www.strava.cz , na 
nástěnce ŠJ a u kuchařek při výdeji oběda. Změna jídelníčku a složení (alergeny) 
vyhrazena. Informace o velikosti porcí a podmínkách uchování pokrmů v jídlonosiči 
jsou k dispozici na nástěnce ŠJ.       Dobrou chuť!!!! 
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