Jídelní lístek na listopad 2022

Dobrou chuť vám přeje kolektiv Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace

Důležitá telefonní čísla:
Chci odhlásit nebo přihlásit stravu:
Oběd mi ještě nedorazil:
Nejsem/Jsem spokojený/á s kvalitou jídla:

725 875 123
725 875 123
731 111 687

čtvrtek 3.11.

středa 2.11.

úterý 1.11.

Odhlášení a přihlášení obědů volejte prosím každý všední den nejpozději do 12:00 hodin!

polévka:

Rychlá s vejcem (3)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Krůtí nudličky s hráškem, rýže
Sicilské těstoviny (1,3)
Uherská pečeně, vařené brambory (1)

polévka:

Masová s nudlemi (1,3)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Zeleninové lečo, chléb (1,3)
Japonské filé (mandarinka), bramborová kaše (4,7)
Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3)

polévka:

Rybí (4)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Smažený karbenátek, vařené brambory (1,3)
Přírodní kuřecí steak, rýže
Těstoviny s rajčatovou omáčkou (1,3)

80,-

80,-

80,-

pátek 4.11.
sobota 5.11.
neděle 6.11.
pondělí 7.11.
úterý 8.11.
středa 9.11.

polévka:

Cizrnový krém (7)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Hovězí kostky na houbách, rýže (1)
Vepřový závitek, vařené brambory
Halušky se zelím (1,3)

polévka:

Krupicová s vejcem (1,3)

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Vepřový plátek na kmíně, vařené brambory (1)
Brambory zapečené s brokolicí (1,3)

polévka:

Polévka z jarní zeleniny

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Noky se smetanovo-sýrovou omáčkou (1,3,7)
Rizoto s krabím masem (4,9)

polévka:

Čočková

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Vepřový paprikáš, těstoviny (1,3)
Zeleninové rizoto se sýrem (1,3)
Treska na bazalce a česneku, vařené brambory (4)

polévka:

Zeleninový vývar s vločkami (1,9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Vranovské biftečky (zel.lečo, mleté maso), brambor.kaše (1,7)
Pečené brambory se smetanou a rajčaty (7)
Bramborové plněné knedlíky, zelí (1,3)

polévka:

Dýňový krém (1,7)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Zapečené nudle s tvarohem (1,3,7)
Kuřecí kousky na kari, vařené brambory
Pečený bůček, bramborová kaše (7)

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

čtvrtek 10.11.
pátek 11.11.
sobota 12.11.
neděle 13.11.
pondělí 14.11.
úterý 15.11.
středa 16.11.

polévka:

Bramboračka (3,9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Čevabčiči, vařené brambory (1,3)
Noky s vepřovým masem a zeleninou (1,3)
Čočka na kyselo, vejce, chléb (1,3)

polévka:

Uzená (9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Kuře na paprice, houskový knedlík (1,3,7)
Pečený karbenátek se sýrem, bramborová kaše (1,7)
Smažený květák, bramborová kaše (1,3,7)

polévka:

Kuřecí s kapáním (1,3)

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Pečené celerové mleté řízky (uzenina), bramborová kaše (7)
Těstoviny se špenátem (1,3)

polévka:

s masem a rýží (1)

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Kuřecí roláda se sušenými rajčaty, vařené brambory (1)
Šunkafleky, okurek (1,3)

polévka:

Pórková

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Francouzské brambory (3)
Sekaná po zahradnicku, vařené brambory (3,7)
Vepřové výpečky, špenát, bramborový knedlík (1,3)

polévka:

Hrstková

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Houbové rizoto se sýrem (1,3)
Žemlovka s jablky a tvarohem (1,7)
Holandský řízek, šťouchané brambory (1,3)

polévka:

Zeleninová s bulgurem (9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík (1,3)
Vepřový tokáň (rajčatový protlak), halušky (1,3)
Celerová placka, bramborová kaše (1,3,7)

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

čtvrtek 17.11.
pátek 18.11.
sobota 19.11.
neděle 20.11.
pondělí 21.11.
úterý 22.11.
středa 23.11.

polévka:

STÁTNÍ SVÁTEK
Hovězí vývar se zeleninou (9)

80,-

1-Základní:
Masová koule na žampionech, těstoviny (1,3)
2-Žlučník.+dia: Květák na mozeček, vařené brambory (3)

polévka:

Rajská

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Kynuté knedlíky s povidly sypané cukrem (1,3,7)
Kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, těstoviny
Hrachová kaše, šunková klobása, chléb (1,3)

polévka:

Drůbeží s abecedou (1,3,9)

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Pečený houbový karbenátek, bramborová kaše (1,3,7)
Gurmánský guláš, halušky (1,3)

polévka:

Květáková s mrkví

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže
Špenátová placka, bramborová kaše (1,3,7))

polévka:

Krémová cuketová s bramborem (7)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3)
Špecle s kuřecím masem a špenátem (1,3)
Zapečené těstoviny se zeleninou a luštěninovou směsí (1,3)

polévka:

Francouzská (1,9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Vepřová směs se zeleninou, rýže
Rybí filé pečené na másle, bramborová kaše (4,7)
Koprová omáčka, vejce, vařené brambory (1,3,7)

polévka:

Zeleninová s jáhly (1,9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Myslivecká směs (kuřecí maso, pórek, žampiony), těstoviny (1,3)
Špenátové lasagne (1,3)
Smažený vepřový řízek, vařené brambory (1,3)

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

čtvrtek 24.11.
pátek 25.11.
sobota 26.11.
neděle 27.11.
pondělí 28.11.
úterý 29.11.
středa 30.11.

polévka:

Květákový krém (1,7)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Vločková kaše, kompot (1,3,7)
Treska zapečená sýrem, bramborová kaše (4,7)
Srbské rizoto se sýrem (1,3)

polévka:

Italská

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Těstoviny se slaninou a vejcem (1,3)
Kuřecí nudličky na medu, vařené brambory (1)
Vepř. nudličky po valašsku (smetana, žampiony), brambor (1,7)

polévka:

Písmenková (1,9)

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Kuřecí steak se zeleninou a smetanou, rýže (1,7)
Cuketové těstoviny se sýrem (1,3,7)

polévka:

Milionová (1,9)

1-Základní:
2-Žlučník+dia:

Šulánky s mákem (1,3)
Krůtí závitek se šunkou, vařené brambory

polévka:

Hrachová (1)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Pohanková kaše (7)
Filé s medem a hořčicí, bramborová kaše (4,7)
Hamburská pečeně, houskový knedlík (1,3)

polévka:

Slepičí vývar s abecedou (3,9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Kovbojské fazole, chléb (1,3)
Kuřecí nudličky na zelenině, rýže (1,9)
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše (7)

polévka:

Kmínová s vejcem (3,9)

1-Základní:
2-Žlučníková:
3-Diabetická:

Králík na smetaně, houskový knedlík (1,3,7)
Zapečené brambory s mletým masem a rajčaty (1,3,7)
Bramborový guláš, chléb (1,3)

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

80,-

