
pátek 1.3.2019 alergen pondělí 11.3.2019 alergen

polévka Čočková 1.1,9 polévka Rajská s rýží 1.1,9

1) Kuřecí nudličky na slanině, rýže 9 1) Italský vepřový guláš se sýrem, těstoviny 1.1,3,7,9

2) Langoše s kečupem a sýrem 1.1,3,7 2) Zbojnická sekaná, bramborová kaše 1.1,3,7

pondělí 4.3.2019 zelný salát s okurkou alergen úterý 12.3.2019 ovoce alergen

polévka Zeleninová s cizrnou 1.1,9 polévka Kmínová s vejci 1.1,3,9

1) Vepřový flamendr, rýže 1.1,9 1) Vepřová pečeně na celeru, houskový knedlík 1.1,3,7,9,10

2) Vepřová pečeně na česneku, šťouchané brambory 7,9 2) Zeleninové rizoto 7,9

3) Bulgur s ovocem a vanilkovým přelivem 1.1,7

úterý 5.3.2019 alergen

polévka Celerová s bramborem 1.1,7,9 středa 13.3.2019 alergen

1) Horňácký fazolový guláš,chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1.,9 polévka Hrachová s uzeninou 1.1,9

2) Rybí filet v kukuřičné strouhance, bramborová kaše 4,7 1) Kuřecí řízek, brambory MM 1.1,3,6,7

3) Kuskus Asie s kuřecím masem a zeleninou 1.1,6,9,10 2) Kuřecí plátek přírodní, brambory, restované fazolky 7,9

středa 6.3.2019 domácí pribináček - 7 alergen čtvrtek 14.3.2019 mrkvový salát s ananasem alergen

polévka Bramboračka 1.1,7,9 polévka Hovězí s rýžovou těstovinou 9

1) Holandský řízek, brambory MM 1.1,3,6,7 1) Rybí filet na bylinkách, bramborová kaše 4,7

2) Debrecínský guláš, bramborové špecle 1.1,3,7,9 2) Fazole fantazie, chléb (1.1,1.3,6,7) 9

3) Lázeňská zelenina se sýrem, brambory MM 3,7

čtvrtek 7.3.2019 ovoce alergen

polévka Francouzská 1.1,3,9 pátek 15.3.2019 kompot alergen

1) Drůbeží rizoto s bulgurem a sýrem 1.1,7 polévka Česneková s kukuřičným kuskusem 3,6,9

2) Vepřová pečeně v bylinkové marinádě, br. kaše 1.1,7,9 1) Vepřové nudličky po srbsku, rýže 1.1.,9

3) Jáhlová kaše s vanilkou, sypaná grankem 7 2) Buchtičky s krémem 1.1,3,7

pátek 8.3.2019 alergen

polévka Zeleninová s pohankou 7,9

1) Rozsypaný hovězí ptáček, rýže 1.1,9

2) Bramborové šišky, sypané mákem 1.1,3,7

Jídelní lístek
Základní škola Březová nad Svitavou

tel. 734 231 227                    e-mail: zsbrezovajidelna@seznam.cz



pondělí 18.3.2019 alergen pondělí 25.3.2019 červená řepa alergen

polévka Zeleninová s bulgurem 1.1,7,9 polévka Kulajda 1.1,3,7,9

1) Moravský vrabec, kysané zelí, bramborový knedlík 1.1,7,9 1) Vepřová pečeně v zelenině, rýže 9

2) Vepřové nudličky na kmíně, selské těstoviny 1.1.,9 2) Zapečené špagety s mletým masem a sýrem 1.1,3,7

úterý 19.3.2019 kompot alergen úterý 26.3.2019 ovoce alergen

polévka Gulášová 1.1,6,9 polévka Krupicová s vejci 1.1,3,9

1) Vepřové rizoto se zeleninou a žampiony 7,9 1) Domažlické vepřové ragů, houskový knedlík 1.1,3,7,9

2) Zapečená vřetena s kuřecím masem a zeleninou 1.1,3,7 2) Kuřecí kung-pao, brambory, dip 1.1,3,5,7,9,10,13

3) Třešňová bublanina 1.1,3,7 3) Rýžovo-dýňová kaše, sypaná grankem 7

středa 20.3.2019 alergen středa 27.3.2019 alergen

polévka Dýňová se smetanou 1.1,7,9 polévka Krémová bramboračka se smetanou 1.1,7,9

1) Bramborový guláš, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1,9 1) Vepřový karbanátek, bramborová kaše 1.1,3,6,7

2) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 1.1,3,6,7,10 2) Sázené vejce, pečené brambory, restovaná zelenina 3,7

čtvrtek 21.3.2019 alergen čtvrtek 28.2.2019 salát z červeného zelí alergen

polévka Slepičí s jarní zeleninou a těstovinou 1.1,3,9 polévka Uzená se špaldovými kroupami a bramborem 1.5,9

1) Hrachová kaše, opečený párek, okurka, chléb (1.1,1.2,6,7) 1.1,7,10 1) Rybí prsty, bramborová kaše 1.1,3,7

2) Těstovinový salát s tuňákem 1.1,3,4 2) Fazole alá katův šleh, chléb (1.1,1.2,6,7) 9

3) Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík 1.1,3,6,7 3) Zelené fazolky s kuřecím masem a žampiony, rýžové nudle

pátek 22.3.2019 ovocné pitíčko alergen pátek 29.3.2019 alergen

polévka Fazolová s rajčaty 1.1,9 polévka Starovalašská rabí 4,7,9

1) Krůtí nudličky na majoránce, rýže 9 1) Vepřové kostky na česneku s hořčicí, těstoviny 1.1,3,9,10

2) Buchty s tvarohem 1.1,3,7 2) Kynuté knedlíky s meruňkami, sypané perníkem 1.1,3,7

Strava je určena k okamžité spotřebě!

Změna jídelníčku vyhrazena.

Jídla, která obsahují alergeny, jsou označena čísly.

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.
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