JÍDELNÍ LÍSTEK

1.5. – 31.5.2021

Školní jídelna Brno, Nádvorní 1, t.č.:543213232
PONDĚLÍ 3.5. Polévka
kuřecí s bylinkovým kapáním 1,3,7,9
Normální strava 1 selská vepřová pečeně 1, bramborová kaše 7
2 italské špagety se sýrem 1,7
4 květák s vejci jako mozeček 3, brambory
VÝBĚR

5 vepřový plátek přírodní 1, hranolky, tatarská omáčka 3,10

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

ÚTERÝ 4.5. Polévka zeleninová s bramborem 1,7,9
Normální strava 1 nastavovaná(brambory) hrachová kaše s cibulkou 1,7,9,opečená klobása 1
2 hovězí pečeně zbojnická 1, dušená rýže
4 vepřové výpečky, dušená mrkev 1,7, brambory
VÝBĚR

5 smažený vepřový řízek 1,3,7, brambory maštěné máslem 7

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

STŘEDA 5.5. Polévka
rajská s ovesnými vločkami a bazalkou 1,6,7,9
Normální strava 1 kuře po zahradnicku 1,7, brambory
2 žemlovka s jablky a tvarohem 1,3,7,12
4 staročeská krkovička pečená 1,9, brambory
VÝBĚR

5 vepřová játra na slanině 1, dušená rýže

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

ČTVRTEK 6.5. Polévka
hovězí vývar s nudlemi 1,9
Normální strava 1 sekaný máslový řízek přírodní 1,3,7, bramborová kaše 7, zel. salát
2 vepřové na paprice 1,7, houskový knedlík 1,3,7, jablko
4 zapečené těstoviny se šunkou a sýrem 1,3,7, zel. salát
VÝBĚR
5 lovecký závitek(vepř.m.,salám,slanina,vejce)1,3,6,7,housk.knedl. 1,3,7, jablko
PÁTEK 7.5. Polévka čočková 1,9
Normální strava 1 vepř. kotleta zapeč. se sýrem a šunkou 1,7, am.brambory
2 boubínský roštěnec 1,dušená rýže
4 kuřecí kostky po hanácku (česnek,žampiony,rajčata,klobása) 1, brambory
VÝBĚR

5 kuřecí roláda 1,6, bramborová kaše 7

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

PONDĚLÍ 10.5.
Polévka masová krémová 1,9
Normální strava 1 lívance s džemem 1,3,7
2 kuřecí čínská směs 6,9, dušená rýže
4 uzené maso, bramborová kaše 7, streril. okurek
VÝBĚR

5 sekaná pečeně 1,3,7, bramborová kaše 7, streril. okurek

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

ÚTERÝ 11.5. Polévka
drožďová s ovesnými vločkami 1,3,7,9
Normální strava 1 mozaiková roláda 3,6,7,10, brambory
2 poděbradské maso(vepř.m.,koř.zel.,květák,rajčata)1,7,9,housk.kn.1,3,7
4 vepřová pečené, hlávkové zelí dušené 1, houskový knedlík 1,3,7
VÝBĚR

5 karlovarský guláš 1,7, houskový knedlík 1,3,7

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

STŘEDA 12.5. Polévka ze zeleného hrášku 1,9
Normální strava 1 pečené kuře 1,7, dušená rýže, míchaný kompot
2 vepřová kýta protýkaná zeleninou 1, brambory, míchaný kompot
4 plněný zelný list 1,3,7, brambory maštěné máslem 7, míchaný kompot
VÝBĚR

5 krůtí plátek zapečený s nivou 1,7,9, brambory, míchaný kompot

ČTVRTEK 13.5. Polévka fazolová s houbami 1,9
Normální strava 1 cikánský guláš (vepř.maso,st.okurek,) 1,9, housk. knedlík 1,3,7
2 vepřový plátek na kmíně 1, brambory
4 smažený celer 1,3,7,9, brambory, tatarská omáčka 1,3,6,10
VÝBĚR

5 vepřová kotleta zapečená se sýrem a šunkou 7, brambory, tat. om. , 1,3,6,10

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

PÁTEK 14.5. Polévka
drůbková s rýží 7,9
Normální strava 1 hovězí maso vařené, rajská omáčka 1,9, těstoviny 1
2 vepřová pečeně na česneku a zázvoru 1, bramb. knedl.s pažitkou a cib. 1
4 tvarohové nočky s vanilkovou omáčkou a jahodami 1,3,7
VÝBĚR
5 vepřová pečeně frankfurdská 1,6,7, těstoviny 1
PONDĚLÍ 17.5. Polévka
rajská s kapáním 1,3,6,7,9
Normální strava 1 domácí buchty plněné tvarohem 1,3,7
2 smetanové brambory s brokolicí a šunkou 1,7
4 kuřecí plátek zapeč. se sýrem a šunkou 6,7,brambory,tat.omáčka 1,3,6,10
VÝBĚR
5 smažený sýr se šunkou 1,3,7, brambory, tatarská omáčka 1,3,6,10
ÚTERÝ 18.5. Polévka
slepičí s masem a nudlemi 1,3,7,9
Normální strava 1 kuřecí steak, zelený hrášek s anglickou slaninou, brambory, mléčný dezert 7
2 italský guláš „zbruf“se sýrem 1,7,9, těstoviny 1, mléčný dezert 7
4 vepřová roláda šumavská 1,3, bramborová kaše 7, mléčný dezert 7
VÝBĚR
5 masová směs flamendr, americké brambory, mléčný dezert 7
STŘEDA 19.5. Polévka
zeleninová s drožďovými knedlíčky 1,3,9
Normální strava 1 vepřová kýta na smetaně 1,7,9,10, houskový knedlík 1,3,7
2 znojemská hovězí pečeně 1, brambory
4 smažený karbenátek 1,3,7, brambory maštěné máslem 7
VÝBĚR
5 čufty (mleté maso) v rajské omáčce 1,3,7,9, houskový knedl. 1,3,7
ČTVRTEK 20.5. Polévka štýrská 1,9
Normální strava 1 kuřecí řízek smažený 1,3,7, bramborový salát 3,10
2 špekové knedlíky 1,3,7, kysané zelí 1
4 bratislavská vepřová plec 1,7,9, houskový knedlík 1,3,7
VÝBĚR
5 drůbeží jehla po srbsku(kuř.maso,klobása, cibule,paprika)1,6,9,br. kaše 7
PÁTEK 21.5. Polévka
hrachová se zeleninou 1,9
Normální strava 1 treska na česneku s kečupem 1,4, šťouchané brambory s máslem 7
2 vepřové nudličky s cibulí a pórkem, dušená rýže
4 vepřové srdce na slanině 1, zeleninová rýže
VÝBĚR
5 uzené maso, bramborová kaše
PONDĚLÍ 24.5. Polévka bramborová s houbami 1,9
Normální strava 1 vepřová pečeně na slanině a vejcích 1,3, dušená rýže
2 těstoviny po lotrinsku 1,7
4 kuřecí steak se šlehačkou 7, americké brambory
VÝBĚR

5 barevné vepřové nudličky 1,7, dušená rýže

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

ÚTERÝ 25.5. Polévka z dýně hokaido 1,7
Normální strava 1 bitky po kozácku 1,3, cibule, hořčice 10, bramb.maštěné máslem 7
2 vepřové nudličky s ananasem 6, kari rýže
4 jelení guláš 1, 9, houskový knedlík 1,3,7
VÝBĚR

5 křehké kuře 1,3,7,10, brambory

STŘEDA 26.5. Polévka slepičí s těstovinou 1
Normální strava 1 ruská hovězí pečeně 1,7,9,10, houskový knedlík 1,3,7
2 kovářská kotleta 1,7,9, brambory s pažitkou
4 smažený pangasius (ryba) 1,3,4,7, bramborová kaše 7
VÝBĚR
5 selský špíz 1, opečené brambory, tatarská omáčka 1,3,6,10
ČTVRTEK 27.5. Polévka hrstková 1,9
Normální strava 1 vepřová roláda 1,3,6,7, bramborová kaše 7, moučník 1
2 gnocchi se špenátem a krůtím masem 1,7, moučník 1
4 vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem 1, brambory, moučník 1
VÝBĚR
5 těstoviny zapečené s uzeným masem, vejci a sýrem 1,7, st. okurek, moučník 1
PÁTEK 28.5. Polévka
krupicová s vejci 1,3,7,9
Normální strava 1 kuře pečené na zelí 1, bramborový knedlík 1,3
2 japonské rybí filé 4,7,9, brambory
4 ledvinky po uhersku 1,7, krupicové nočky 1,3,7
VÝBĚR
5 vepřová kýta na smetaně 1,7,10, houskový knedlík 1,3,7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONDĚLÍ 31.5. Polévka
gulášová 1,6,9
Normální strava 1 krupicová kaše sypaná čokoládou 1,7, míchaný kompot
2 pirohy plněné masem 1,3
4 krkovička pečená na cibuli s jablky 1,7, brambory
VÝBĚR

5 smažené rybí filé 1,3,4,7, bramborová kaše 7

Pečovatelská služba může zajistit dovoz stravy i na víkend a svátek. Dovoz
stravy na víkend probíhá v pátek a ve všední den před svátky. Tuto stravu je
potřeba si objednat 2 dny předem na telefonu PS: 771 121 137
Gramáž masa v syrovém stavu: 100g – normální strava, 150g – výběr
Změna jídelního lístku vyhrazena

