
                         Jídelníček na duben 2022 
 
1.4.Cizrnová     1.Rybí file smažené, bramborová kaše, kompot, sirup 
 
4.4.S játr.zavář.1.Krupicová kaše se skořicí, mléko, džus, ovoce 
                         2.Špagety s tuňákem, šlehačkou, citrónem a sýrem, mléko, džus, ov. 
5.4.Česnečka   1.Plněné bramborové knedlíky se zelím, sirup 
                         2.Zeleninové lečo, brambory, sirup 
6.4.Bram.s pap.1.Uzená dětská šunka, čočka na kyselo, okurka, šleh. tvaroh, sirup 
7.4.S vaj.jíš.     1.Kuře na paprice, těstoviny, džus 
                         2.Kuře pečené, brambory, kompot 
8.4.S těstov.     1.Vepř. panenka plněná suš.rajčaty, bramborovo-mrkvové pyré, sirup 
 
11.4.Selská      1.Koprovka, vejce, houskový knedlík, kakao, čaj, ovoce 
                         2.Lívance se šlehačkou a borůvkami, kakao, čaj, ovoce 
12.4.S droben. 1.Špagety s kuřecím masem, brokolicovým pestem a sýrem, džus 
                         2.Zeleninový talíř s vejcem a bylinkovým máslem, bageta, džus 
13.4.Vločková  1.Mexický guláš, hrášková rýže, jogurt s CHIA semínky, sirup 
14.4.  – 15.4.   x x x velikonoční prázdniny  x x x 
 
18.4.   x x x státní svátek – velikonoční pondělí   x x x 
19.4.Hrášková 1.Těstovinové mašličky s mákem, ovocné mléko, sirup, jablko 
                        2.Žampiónový Stroganov, rýže, ovocné mléko, sirup, jablko 
20.4.Celerová 1.Kapří třeboňský karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát, sirup 
21.4.S kapán.  1.Vodňanské kuře ala bažant, čer.zelí, šumavský bram.knedlík, džus 
                        2.Vodňanské kuře na hlívě ústřičné, rýže, džus 
22.4.Se sýr.svít.1.Hovězí maso, rajská omáčka, kolínka, povidlový koláček, čaj 
 
25.4.Čočková  1.Ovocné kynuté knedlíky s tvarohem, mléko, sirup, ovoce 
                        2.Boloňské lasagně s hlívou ústřičnou, mléko, sirup, ovoce 
26.4.Kmínová  1.Kuře Kung Pao, rýže s pórkem, džus 
                        2.Cizrnový salát s tuňákem, špaldová celozrnná bageta, džus 
27.4.S kuskus 1.Vepřová kotleta po staročesku, těstoviny, pudink s ovocem, sirup 
28.4.S frid.nud.1.Krůtí kostky na česneku, halušky s zelím, sirup 
                        2.Rajčata plněná kuskusem a sýrem, sirup 
29.4.Jarní        1.Kuřecí řízek, brambory, ledový salát, džus 
 
 
                         
 
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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