JÍDELNÍ LÍSTEK

1.4. – 30.4.2021

Školní jídelna Brno, Nádvorní 1, t.č.: 543213232
ČTVRTEK 1.4.
Polévka
zeleninová 1,7,9
Normální strava 1 vepřové výpečky, dušený špenát 1,7, bramb. knedlík s cibulkou 1,7,12
2 kuřecí špíz 1, brambory, tatarská om. 3,10
4 vepřová kotleta na slanině 1, dušená rýže
VÝBĚR
5 krůtí prsa s ananasem 6, dušená rýže
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 2.4.

SVÁTEK VELIKONOČNÍ – NEVAŘÍME

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 5.4. SVÁTEK VELIKONOČNÍ –NEVAŘÍME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 6.4. Polévka
kmínová s vejci 1,3,9
Normální strava 1 bramborové šišky s mákem 1,7,12, švestkový kompot
2 smažené čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,6,9
4 vepřové kostky na hořčici 1,10, dušená rýže
VÝBĚR
5 vepřová pečeně znojemská 1, dušená rýže
STŘEDA 7.4. Polévka
bramborová s kapií 1,9
Normální strava 1 kuře na paprice 1,7, houskový knedlík 1,3,7, jablko
2 boloňské špagety se sýrem 1,7,9, jablko
4 ryba pangasius na másle a kmíně 4,7, brambory mašť.máslem 7, jablko
VÝBĚR
5 rajčatová omáčka 1,7,9, vař.hovězí maso, housk. knedlík 1,3,7, jablko
ČTVRTEK 8.4. Polévka
rajská s kapáním 1,3,7,9
Normální strava 1 kuřecí steak se šlehačkou 7, brambory s pažitkou
2 bramborová musaka ( zapečené vepřové maso se zeleninou) 1,3,7
4 smažený kapustový karbenátek 1,3, brambory, tatarská omáčka 3,10
VÝBĚR
5 kuřecí plátek zapečený s nivou 1,7,9,10, americké brambory, tatar.om.3,10
PÁTEK 9.4. Polévka z míchaných fazolí 1,9
Normální strava 1 smažené rybí filé z hejka 1,3,4, bramborová kaše 7
2 šumavská vepřová roláda 1,3, dušená rýže
4 vepřový steak z krkovičky 1, opečené brambory
VÝBĚR
5 pašerácký řízek-smažené(žamp.,slanina,pórek)1,3,7, brambory
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 12.4. Polévka masová krémová 1,9
Normální strava 1 pizza se šunkou a mozzarelou 1,7
2 vepřové v kapustě 1, brambory
4 boubínský roštěnec 1, dušená rýže
VÝBĚR
5 sekaná pečeně štěpánská (s vař.vejci) 1,3,7, bramb. kaše 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 13.4. Polévka kulajda 1,3,7
Normální strava 1 těstoviny s omáčkou z rajčat a vepř. masem 1,7
2 vepřová pečeně zahradnická 1, brambory
4 vepřová plec debrecínská 1,6,7, těstoviny 1
VÝBĚR
5 vepřová panenka na zelených fazolkách 7, brambory
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 14.4. Polévka
pórková s kapáním 1,3,7,9
Normální strava 1 pražská vepřová kýta 1,3,6, brambory, zeleninový salát
2 srbské rizoto z vepřového masa (lečo, sýr) 7, zeleninový salát
4 kuřecí játra na cibulce 1, brambory, tatarská omáčka 3,10, zeleninový salát
VÝBĚR
5 přírodní hovězí roštěná 1, jasmínová rýže, zeleninový salát
ČTVRTEK 15.4. Polévka drůbeží s kuskusem 1,9
Normální strava 1 pečený karbenátek 1,3, bramborová kaše 7
2 křenová omáčka 1,7,9, uzené maso, houskový knedlík 1,3,7
4 český řízek (vepř.krkovice, angl. slanina) 1,10, brambory
5 uzené maso, kysané zelí 1, bramborový knedlík s cibulkou 1
VÝBĚR
PÁTEK 16.4. Polévka hovězí s játrovou rýží 1,3,9
Normální strava 1 mexická pánev 1,6, chléb 1,7
2 kuřecí prsa po valticku, (žampiony, kečup, sýr) 7, brambory
4 vepřové výpečky, dušené zelí 1, houskový knedlík 1,3,7
VÝBĚR
5 smažený řízek 1,3,7, bramborový salát 3,10

PONDĚLÍ 19.4. Polévka
z rybího filé s pórkem 1,4,7
Normální strava 1 sekaná pečeně 1,3, brambory maštěné máslem 7, ovoce
2 kantonská vepř. játra(steril.okurky,celer)1,6,9, dušená rýže,zelenin. salát
4 kuřecí plátek v medové marinádě, brambory, ovoce
VÝBĚR
5 kuřecí plátek na zbojnický způsob 1, dušená rýže, ovoce
ÚTERÝ 20.4. Polévka
zeleninová s ovesnými vločkami 1,7,9
Normální strava 1 americká kotleta 6,10, brambory
2 pangasius ze švédska 4,7,(brambory,bylinky,zak.smetna)
4 kuřecí řízek v brokolicovém těstíčku 1,3,7,9,10, brambory mašt. máslem 7
VÝBĚR
5 luhačovický špaček(mleté maso) 1,3,10, bramborová kaše 7, zeleninový salát
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 21.4. Polévka čočková s kapáním 1,3
Normální strava 1 kuřecí prsa zapečená se zeleninou 3,7,8,9, bramborová kaše 7
2 halušky se zelím a uzeným masem 1
4 hovězí maso pastýřské (slanina, žampiony,smetana) 1,7, těstoviny 1
VÝBĚR
5 bramborák s masovou směsí 1 ks 1,3,6,7
ČTVRTEK 22.4. Polévka drožďová 1,3,7,9
Normální strava 1 těstoviny po lotrinsku (vepř. maso, raj.protlak, sýr, smetana) 1,7
2 vepřová pečeně 1, bramborové pyré s mrkví 7
4 krkovička pečená na cibuli s jablky 1,7, brambory
VÝBĚR
5 hovězí pečeně znojemská 1,10, houskový knedlík 1,3,7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 23.4. Polévka
hovězí vývar s masovou rýží 1,3,6,9
Normální strava 1 svíčková na smetaně 1,7, houskový knedlík 1,3,7
2 krůtí nudličky s pórkem, paprikami a rajčaty 7,9, dušená rýže
4 cikánský řízek 1,7,9, těstoviny s máslem 1,7
5 záhorácký závitek 1, brambory
VÝBĚR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 26.4. Polévka rajská s rýží 1,6,7,9
Normální strava 1 alpský knedlík plněný povidly s vanilkovou omáčkou syp.mákem 1,3,6,7
2 kuřecí nudličky s omáčkou z nivy 1,6,7, těstoviny 1
4 plněná treska smažená 1,4,7, bramborová kaše 7
VÝBĚR
5 selská vepřová pečeně 1, brambory
ÚTERÝ 27.4. Polévka
z vaječné jíšky 1,3,9
Normální strava 1 vepřová kotleta na labužnický způsob, brambory, mléčný dezert 7
2 vepřový plátek přírodní 1,7,9, tarhoňa se zeleninou 1, mléčný dezert 7
4 hovězí pečeně na česneku a zázvoru 1, bramb. knedlík 1,3, mléčný dezert 7
VÝBĚR
5 kachní stehno na zelí 1, bramborový knedlík 1,3, mléčný dezert 7
STŘEDA 28.4. Polévka drůbeží s krupicovými noky 1,3,6,7,9
Normální strava 1 tmavá treska na česneku s kečupem 1,4, šťouchané brambory s máslem 7
2 vepřová pečeně na slanině s vejcích 1,3, dušená dlouhozrnná rýže
4 jelení guláš 1, houskový knedlík 1,3,7
VÝBĚR
5 smažená krůtí játra 1,3,7, brambory maštěné máslem 7
ČTVRTEK 29.4. Polévka květáková s pórkem 1,7,9
Normální strava 1 staropražské pečené kuře 1,7,10, bramb. kaše 7
2 ruská hovězí pečeně (kořen.zel.,houby,smet.,slanina) 1,7,9,10, housk.knedl. 1,3,7
4 bramborová musaka s lečem a uzeninou 1,3,6,7
VÝBĚR
5 cikánský guláš (vepř. maso, slanina, okurky) 1,9, houskový knedlík 1,3,7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 30.4. Polévka hovězí vývar s fridátovými nudlemi 1,9
Normální strava 1 vepřová kýta pečená 1, rýže s mungo fazolí a quineou
2 kachní stehno na zelí 1, bramborový knedlík 1,7,12
4 1 ks bramborák s masovou směsí 1,3,6,7
5 rychnovský vepřový kotouč (párek,okurky,vejce) 1,3,6, brambory s pažitkou
VÝBĚR
gramáž masa v syrovém stavu: 100g – normální strava, 150g – výběr
Veškerá jídla jsou k okamžité spotřebě, nikoli ke skladování

Změna jídelního lístku vyhrazena

