
pátek 01.05.2020 SVÁTEK pondělí 11.05.2020

polévka Zeleninová s ovesnými vločkami 1.1,1.3,6,9

1) Vepřová pečeně, hlávkové zelí, houskový knedlík 1.1,3,6,7,9

pondělí 04.05.2020 kompot alergen úterý 12.05.2020

polévka Zeleninová s cizrnovými noky 1.1,3,7,9 polévka Koprová 1.1,3,7,9

1) Matesův kuřecí mls, bramborová kaše 3,7 1) Zapečené těstoviny s uzeným masem, špenátem a sýrem 1.1,3,7

2) Cizrnové karbanátky s mletým masem, brambory MM 1.1,3,7

úterý 05.05.2020 alergen středa 13.05.2020

polévka Krupicová s vejci 1.1,3,9 polévka Hrachová s uzeninou 1.1,9

1) Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík 1.1,3,6,7,9 1) Vepřový závitek, rýže 1.1,3,9

2) Zapečené špagety s vepřovým masem a sýrem 1.1,3,7

středa 06.05.2020 alergen čtvrtek 14.05.2020 alergen

polévka Slepičí s játrovou rýží a těstovinou 1.1,3,6,7 polévka Hovězí s těstovinou 1.1,3,9

1) Holandský řízek, bramborový salát 1.1,3,6,7,9,10 1) Kynuté knedlíky s jahodovou marmeládou, sypané perníkem 1.1,3,7

2) Zeleninové rizoto se sýrem 7,9

čtvrtek 07.05.2020 alergen pátek 15.05.2020 zeleninový salát alergen

polévka Fazolová 1.1,9 polévka Květáková se zeleným hráškem a vejci 1.1,3,7,9

1) Maďarský perkelt z hovězího masa, krupicové noky 1.1,3,7,9 1) Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše 1.1,7,9

2) Celerový salát s kuřecím masem, rohlík (1.1,6) 3,7,9,10

pátek 08.05.2020 SVÁTEK

Jídelní lístek
Základní škola Březová nad Svitavou



pondělí 18.05.2020 alergen pondělí 25.05.2020 alergen

polévka Zeleninová s rýží a pohankou 1.1,7,9 polévka Z vaječné jíšky s krupicí 1.1,3,9

1) Vepřová pečeně, šípková omáčka, houskový knedlík 1.1,3,6,7,9 1) Vepřové kostky na divoko, rýže 1.1,3,9,10

úterý 19.05.2020 alergen úterý 26.05.2020 alergen

polévka Ruský boršč 1.1,7,9 polévka Celerový krém s bramborem 1.1,7,9

1) Buchtičky s krémem 1.1,3,7 1) Kuřecí kung-pao, brambory, dip 1.1,3,5,7,9,10

2) Čočka na kyselo, vídeňský párek, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1,7 2) Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík 1.1,3,6,7,9

středa 20.05.2020 zeleninový salát alergen středa 27.05.2020 zeleninový salát alergen

polévka Kmínová s vejci 1.1,3,9 polévka Zeleninová s bulgurem 1.1,7,9

1) Mletý kuřecí řízek se sýrem, bramborová kaše 1.1,3,6,7 1) Vepřový řízek, brambory MM 1.1,3,6,7

čtvrtek 21.05.2020 alergen čtvrtek 28.05.2020 alergen

polévka Čočková 1.1,9 polévka Luštěninová 1.1,9

1) Vepřový guláš po italsku, bramborové gnochi 1.1,3,7,9 1) Špagety s kuřecím masem a žampionovou omáčkou 1.1,3,7,9

2) Zeleninový karbanátek se sýrem, bramborová kaše 1.1,3,7 2) Koláče s meruňkovou marmeládou a drobenkou 1.1,3,7

pátek 22.05.2020 alergen pátek 29.05.2020 alergen

polévka Farmářská bramboračka 1.1,9 polévka Hovězí s rýží a zeleninou 9

1) Vepřový plátek na kmíně, rýže 1.1,7,9 1) Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí 1.1,3,6,9

Strava je určena k okamžité spotřebě!

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídla, která obsahují alergeny, jsou označena čísly.

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.










