Jídelní lístek na duben 2021
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:

neděle 4.4.

sobota 3.4.

pátek 2.4.

čtvrtek 1.4.

Nejsem/Jsem spokojený/á s kvalitou jídla:

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

725 875 123
541 261 213
731 111 687

Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi (1,9)

64,-

Kuřecí na rozmarýnu, vařené brambory (1)
Bulgur s kuřecím masem a zeleninou (1,9)
Špenát, vejce, bramborový knedlík
Selská (1,3,7)

1-Základní:
2 - Žluč.+dia.:

Krůtí kousky v rajčatové omáčce, rýže (1)
Nudle se zeleninou (1)

polévka:

Zeleninová s kuskusem (1,3,7,9)

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia.:

Houbové ragů s mrkví, těstoviny (1,7)
Přírodní vepřový plátek, rýže

polévka:

Pórková (1,3,7)

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia.:

Vídeňský guláš, halušky (1,3,7)
Brambory zapečené s brokolicí (1,3,7)

64,-

64,-

64,-

pondělí 5.4.
úterý 6.4.
středa 7.4.
čtvrtek 8.4.
pátek 9.4.
sobota 10.4.
neděle 11.4.

polévka:
1 - Základní:
2 - Žluč.+dia.:

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

Pohanková se zeleninou (1,3,9)

64,-

Vepřový plátek na slanině, rýže (1)
Špecle se zeleninovou směsí (1,3,9)

Brokolicová (1,7)

64,-

Boloňské špagety sypané sýrem (1,7)
Kotleta po čínsku, vařené brambory
Zapečené cuketové těstoviny se sýrem (1,3,7)
Rajčatová s těstovinou (1,9)

64,-

Hanácké koláče (1,3,7)
Uzené maso, bramborová kaše, okurek (1,3,7)
Vepřový plátek po zahradnicku, vařené brambory (1,3,7)
Drůbeží s nudlemi (1,9)

64,-

Čevabčiči, hořčice, vařené brambory (1,10)
Zapečené těstoviny se zeleninovou směsí (1,3,7)
Zeleninové lečo, chléb (1,3,7)
Květáková s mrkví (1,3,7)

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

Čočka na kyselo, chléb (1)
Ražniči na plechu, vařené brambory (1)
Rizoto s krabím masem (1,4)

polévka:

Pórková se šunkou (1,9)

1-Základní:
2-Žluč.+dia.

Kotlíkový guláš s brambory (1)
Rizoto s tarhoňou a zeleninou (1,3,7,9)

polévka:

Slepičí vývar s rýží (1,9)

1-Základní
2-Žluč.+dia.

Radvaňský guláš, houskový knedlík (1,3,7)
Špagety Aglio Olio sypané sýrem (1,3,7)

64,-

64,-

64,-

pondělí 12.4.
úterý 13.4.
středa 14.4.
čtvrtek 15.4.
pátek 16.4.
sobota 17.4.
neděle 18.4.

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

Vločková (1,9)
Selské brambory s vejci (1,3,7)
Pečená treska, bramborová kaše (1,3,4,7)
Lahůdkový buřt-guláš, chléb (1,3,7)
Boršč (1,9)

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

Nudle s tvarohem (1,3,7)
Rýže Bombaj (kuřecí, ananas, rozinky) (1)
Halušky se zelím a slaninou (1,3,7)

polévka:

Kukuřičný krém (1,7)

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

Zeleninové placičky, bramborová kaše (1,3,7)
Masové kuličky po znojemsku, vařené brambory
Fazolový guláš, chléb (1)

polévka:

Srbská (1,9)

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

Karbanátek s cizrnou, vařené brambory (1,3,7)
Zapečené brokolice s květákem, bramborová kaše (1,3,7)
Vepřový perkelt, špecle (1,3,7)

polévka:

Gulášová (1)

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

Rizoto pražského uzenáře (slanina, houby, uzenina) (1)
Penne se zeleninou sypané sýrem (1,3,7)
Zapečené brambory s kapustou a kuřecím masem (1,3,7)

polévka:

Barevná s pohankou (1,9)

1-Základní:
2-Žluč.+dia.

Kuřecí roláda, vařené brambory (1,3,7)
Zeleninový nákyp, bramborová kaše (1,3,7)

polévka:
1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

64,-

Jarní (1,9)
Květákové karbenátky, vařené brambory (1)
Vepřové ragů, rýže (1,7)

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

pondělí 19.4.
úterý 20.4.
středa 21.4.
čtvrtek 22.4.
pátek 23.4.

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

Myslivecká pečeně (pórek, slanina), halušky (1)
Houbová musaka (brambory, houby) (1,3,7)
Špagety Carbonara (1,3,7)

polévka:

Kmínová s vejcem (1,3,9)

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

Rýžový nákyp sypaný cukrem (1,3,7)
Pečené kuře, rýže (1)
Marinované vepřové žebírko, vařené brambory (1)

polévka:

Franfurtská s bramborem (1)

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

Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7)
Špagety Verona (olivy, zelenina) sypané sýrem (1,3,7)
Vepřový paprikáš, kolínka (1,3,7)

polévka:

Zeleninová se sýrovým kapáním (1,3,7)

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

Krůtí nudličky na česneku a žampionech, vařené brambory (1)
Zapečené těstoviny s krůtím masem (1,3,7)
Sojové kostky na zelenině, rýže (1,6)

polévka:

Bramborový krém (1,3,7)

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

Kuře na divoko, rýže (1)
Špenátový nákyp s brambory (1,3,7)
Sekaná po vídeňsku (slannina, hořčice), šťouchané brambory (1,3,7,10)

sobota 24.4.

Kuřecí vývar (1,9)

polévka:

neděle 25.4.

polévka:

polévka:

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

Krémová polévka z kořenové zel. (1,9)

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

Vepřová pečeně na tymiánu, vařené brambory (1,3,7)
Tarhoňa se smetanovou omáčkou (1,3,7)

Zeleninová s jáhly (1,9)
Kroupové rizoto se zeleninou sypané sýrem (1,3,7)
Kuřecí čína s medem, rýže (1)

64,-

pondělí 26.4.
úterý 27.4.
středa 28.4.
čtvrtek 29.4.
pátek 30.4.

polévka:

Rybí se zeleninou (1,4)

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

Koprová omáčka, vejce, vařené brambory (1,3,7)
Vepřová roláda, bramborová kaše (1,3,7)
Džuveč (rizoto) sypaný sýrem (1,3,7)

polévka:

Zeleninová s játrovým kapáním (1,3)

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

Vepřový závitek plněný zelím, vařené brambory (1)
Rýžová kaše sypaná cukrem (1,3,7)
Kuře po Maďarsku (paprika, rajče, česnek), vařené brambory (1)

polévka:
žluč.dieta:

Čočková (1,9)
Kuřecí se zeleninou a nudlemi (1,9)

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

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,7)
Japonské filé (mandarinka, sýr), vařené brambory (1,3,7)
Dušený květák s mrkví, špecle (1,3,7)

polévka:
žluč.dieta:

Zeleninová s rýží (1)

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

Smažený vepřový řízek, bramborový salát s jogurtem (1,7)
Zapečené těstoviny s rajčaty a sýrem (1,3,7)
Játra na cibulce, rýže (1)

polévka:
žluč.dieta:

Milionová (1,9)

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

Pečený bůček, zelí, bramborový knedlík (1,3,7)
Kuřecí ragů, rýže (1)
Dušená kořenová zelenina, halušky (1,3,7,9)

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

