Jídelní lístek na květen 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 2.5.

sobota 1.5.

Nejsem/Jsem spokojený/á s kvalitou jídla:

725 875 123
541 261 213
731 111 687

polévka:

Zeleninová (1,3)

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia.:

Vepřový plátek na kmíně, rýže (1)
Květák v sýrové omáčce, těstoviny (1,7)

polévka:

Drůbeží (1,9)

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia.:

Kapustové placičky, vařené brambory (1,3,7)
Kuřecí nudličky na zelenině, rýže (1,7)

64,-

64,-

pondělí 3.5.
úterý 4.5.
středa 5.5.
čtvrtek 6.5.
pátek 7.5.
sobota 8.5.
neděle 9.5.

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

Písmenková se zeleninou (1,3,9)

64,-

Boloňské těstoviny sypané sýrem (1,3,7)
Vepřový přírodní plátek, vařené brambory (1)
Zeleninové rizoto sypané sýrem (1,7)
Vaječná polévka (1,3,7,9)

64,-

Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7)
Špecle se zeleninovou směsí (1,3,7)
Kuřecí játra na cibulce, vařené brambory (1)
Bramborový krém s brokolicí (1,7)

64,-

Buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
Krůtí závitek se šunkou, vařené brambory (1)
Kuře na paprice, houskový knedlík (1,3,7)
Špejharová (játrová rýže) (1,3,7)

64,-

Filé na kmíně, vařené brambory (1,4)
Nudle sypané tvarohem (1,7)
Halušky se zelím a slaninou (1,3,7)
Zeleninová s nudlemi (1,3,7,9)

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

Pečený karbenátek, bramborová kaše (1,3,7)
Pečené kuře, rýže (1)
Špenátové lasaně (1,3,7)

polévka:

Hovězí polévka s masem a rýží (1,9)

1-Základní:
2-Žluč.+dia.

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

polévka:

Zeleninová polévka s bulgurem (1,9)

1-Základní
2-Žluč.+dia.

Přírodní vepřový plátek, rýže (1)
Nudle se zeleninou (1)

64,-

64,-

64,-

pondělí 10.5.
úterý 11.5.
středa 12.5.
čtvrtek 13.5.
pátek 14.5.
sobota 15.5.
neděle 16.5.

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

Kmínová s vejcem (1,9)
Džuveč (rizoto) sypané sýrem (1,3,7)
Zapečené brambory se zeleninou (1,3,7)
Smažený květák, šťouchané brambory (1)
Bramboračka (1,9)

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

Segedinský guláš, houskový knedlík (1,3,7)
Kuřecí směs se zeleninou, rýže (1)
Sojové kostky, těstoviny (1,3)

polévka:

Zeleninová s kuskusem (1)

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

Hanácké koláče (1,3,7)
Hamburská pečeně, těstoviny(1)
Kuřecí soté, špecle (1)

polévka:

Kroupová polévka (1)

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

Mrkvová omáčka, vepřový plátek, noky (1,3,7)
Kuřecí plátek s přírodní šťávou, vařené brambory (1)
Halušky se špenátovo-sýrovou omáčkou (1,3,7)

polévka:

Francouzská (1,9)

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

Houbová omáčka, houskový knedlík (1,3,7)
Kuře ala bažant, rýže (1,3,7)
Rybí prsty, vařené brambory (1,4)

polévka:

Drůbeží s nudlemi (1,9)

1-Základní:
2-Žluč.+dia.

Kuřecí roláda, vařené brambory (1)
Zeleninové rizoto sypané sýrem (1,7)

polévka:
1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

64,-

Jarní (1,9)
Zapečené těstoviny se žampiony (1,3,7)
Valašská pečeně (slanina, uzené, protlak), rýže

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

pondělí 17.5.
úterý 18.5.
středa 19.5.
čtvrtek 20.5.
pátek 21.5.

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

Milánské těstoviny sypané sýrem (1,3,7
Treska na zelenině, vařené brambory (1,4)
Halušky se sýrovou omáčkou a šunkou (1,3,7)

polévka:

Mrkvový krém (1,7)

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

Hrachová kaše, párek, chléb (1,3,7)
Zeleninové flíčky (1,3,7)
Mletý řízek s jogurtem, vařené brambory (1,7)

polévka:

Květáková s mrkví (1,3,7)

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

Smažený vepřový řízek, vařené brambory sypané petrželkou (1,3,7)
Brokolicová poezie, bramborová kaše (1,3,7)
Šunkafleky zapečené se sýrem, okurek (1,3,7)

polévka:

Gulášová (1)

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

Kynuté knedlíky s povidlím (1,3,7)
Drůbeží perkelt, halušky (1,3,7)
Mexická pánev, chléb (1)

polévka:

Krémová polévka z kořenové zeleniny (1,7,9)

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

Válečky z mletého masa, rajská omáčka, těstoviny (1,3,7)
Těstoviny Aglio Olio (1,3)
Čertova směs (kuřecí maso, lečo), vařené brambory (1)

sobota 22.5.

Vločková (1,9)

polévka:

neděle 23.5.

polévka:

polévka:

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

Zeleninová s jáhly (1,9)

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

Vepřové ragů, rýže (1,7)
Zapečené dýňové těstoviny (1,3,7)

Mrkvový krém (1,7)
Bulgurové rizoto se zeleninou (1,7)
Kuřecí nudličky s asijskou zeleninou, rýže (1)

64,-

pondělí 24.5.
úterý 25.5.
středa 26.5.
čtvrtek 27.5.
pátek 28.5.

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

Sicilské těstoviny sypané sýrem (1,3,7)
Rýžová kaše sypaná cukrem (1,7)
Pečené jelitko, zelí, vařené brambory (1)

polévka:

Zeleninová (1,3,9)

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

Honzovy buchty (1,3,7)
Kuřecí plátek na divoko, těstoviny (1,7)
Vepřový guláš, halušky (1,7)

polévka:

Hovězí vývar s pohankou (1,9)

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

Krůtí kousky v rajčatové omáčce, rýže (1)
Cuketové těstoviny se sýrem (1,3,7)
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory (1,3,7)

polévka:
žluč.dieta:

Čočková (1,9)
Kuřecí vývar s jáhly (1,9)

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

Čevabčiči, vařené brambory, hořčice s cibulí (1,7)
Zapečené těstoviny se zeleninou (1,3,7)
Kuřecí nudličky se zeleninou, rýže (1,9)

polévka:
žluč.dieta:

Zeleninová se sýrovým kapáním (1,3,7,9)

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

Čočka na kyselo, chléb (1,3,7)
Ražniči na plechu, vařené brambory (1)
Špagety Carbonara (1,3,7)

sobota 29.5.

Drůbezí s nudlemi (1,9)

polévka:

neděle 30.5.

polévka:

polévka:

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

1 - Základní:
2 - Žluč.+dia:

Zeleninový krém (1,7,9)

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

64,-

Vepřová sekaná pečeně, vařené brambory (1)
Květákový nákyp s bazalkou (1,3)

Zeleninová s pohankou (1,9)
Tarhoňa (těstovina) se zeleninou sypaná sýrem (1,3,7)
Kuřecí nudličky na kari, rýže (1)

64,-

pondělí 31.5.

polévka:
žluč.dieta:

Krémová cuketová s bramborem (1,3,7)

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

Žemlovka s tvarohem (1,3,7)
Vepřové nudličky se smetanovou omáčkou, těstoviny (1,7)
Výpečky, špenát, bramborový knedlík (1,3,7)

64,-

