
                              Jídelníček na leden 2021 
 
 
4.1.Slepičí    1.Dukátové buchtičky s krémem, mléko, čaj, ovoce 
                     2.Žampiónový Stroganov, rýže, mléko, čaj, ovoce 
5.1.Jarní       1.Zbojnická vepřová kýta, rýže, ovocný čaj 
                     2.Bulgurové rizoto, sýr, zeleninový salát, ovocný čaj 
6.1.S vaj.jíš. 1.Kuřecí stehno, hrachová kaše s cibulkou, okurka, šl.tvaroh, sirup 
7.1.Celerová1.Čevabčiči, brambory, hořčice, zeleninová obloha, čaj s citrónem 
                     2.Rybí file s hořčičným máslem, brambory, zeleninová obloha, čaj s cit. 
8.1.Kmínová 1.Krůtí kostky, zelí dušené, šumavský bramborový knedlík, sirup 
 
11.1.Frankf.  1.Ovocné kynuté knedlíky s tvarohem, mléko, sirup, ovoce 
                     2.Francouzské brambory, mléko, sirup, ovoce 
12.1.Vločkov.1.Kuře na paprice, těstoviny, ovocný čaj 
                     2.Kuře pečené, spišský šoulet, okurka, ovocný čaj 
13.1.S kusk. 1.Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty, bramborová kaše, sirup 
14.1.Cibulová1.Boloňské špagety s vep.masem a sýrem, čaj s citrónem 
                     2.Čočkový salát se zeleninou, chléb, čaj s citrónem 
15.1.Drožďová1.Kuřecí plátek přírodní, brambory, dušená VIP zelenina, džus 
 
18.1.Hrášková1.Těstovinové mašličky s tvarohem, ovocné mléko, čaj, ovoce 
                      2.Salát z červeného zelí s vajíčkem, dom. bageta, ov.mléko, čaj,ovoce 
19.1.S těstov.1.Halušky se zelím a uzeným masem, ovocný čaj 
                      2.Brynzové halušky se slaninou, ovocný čaj 
20.1.Kulajda  1.Krůtí maso na dijonské hořčici, šťouch. brambory, zel.obloha, sirup 
21.1.Hrstková1.Rybí file zapečené s brokolicí a sýrem, bram.kaše, kompot, čaj  
                      2.Vločková kaše se sušeným ovocem, čaj 
22.1.Dýňová  1.Mexický guláš, hrášková rýže, ovocný čaj 
 
25.1.Zelnice  1.Čočka na kyselo, vejce, salám, okurka, mléko, čaj, ovoce 
                      2.Rýžový nákyp s meruňkami, mléko, čaj, ovoce 
26.1.Krupičk.1.Znojemská vepřová kýta, rýže, jogurt s CHIA semínky, sirup 
                      2.Koložvárské zelí, jogurt s CHIA semínky, sirup 
27.1.S kapán.1.Hovězí svíčková pečeně, houskový knedlík, čaj s citrónem 
28.1.Česnečka1.Kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, kompot, džus 
                      2.Květákové placičky, bramborová kaše, kompot, džus    
29.1.  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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