JÍDELNÍ LÍSTEK

1.12. – 31.12.2021

Školní jídelna Brno, Nádvorní 1,t.č. 543 213 232
STŘEDA 1.12. Polévka
bramboračka 1,9
Normální strava 1 hrachový hrnec 1, vepřové výpečky, steril.okurek, chléb 1,7
2 sicilské špagety 1,7,9
4 krakonošův řízek (vepř.maso v bramboráku)1,3,7, ½ porce brambor
VÝBĚR
5 smažená plněná treska 1,4,7, bramborová kaše
ČTVRTEK 2.12. Polévka
cibulová s vejcem 1,3,7,9
Normální strava 1 sekaný máslový řízek 1,3,7, bramborová kaše 7, zeleninový salát
2 španělská hovězí pečeně 1,3,10, dušená rýže, zeleninový salát
4 neapolské nudle (vepř. kýta, uzená plec, sýr) 1,7,9, jablko
VÝBĚR
5 vepřový závitek 1,3,6, brambory, zeleninový salát
PÁTEK 3.12. Polévka
slepičí vývar s nudlemi 1,3,9
Normální strava 1 vepřový guláš 1,9, houskový knedlík 1,3,7
2 vepřová pečeně na česneku 1, brambory šťouchané s cibulkou
4 kuřecí plátek na medu a rozmarýnu 1,7, bramborová kaše7
VÝBĚR
5 pečené kachní stehno, kysané zelí 1, houskový knedlík 1,3,7
PONDĚLÍ 6.12. Polévka
hovězí vývar s masovými knedlíčky 1,3,7,9
Normální strava 1 vepřový vrabec, dušený špenát 1,7,9, bramborový knedlík 1,3
2 dukátové buchtičky s krémem 1,3,7
4 plovdivské maso 1, dušená rýže
VÝBĚR

5 přírodní vepřové medailonky 1,7, bramborová kaše 7, kompot

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

ÚTERÝ 7.12.
Polévka
kuřecí s květákem 1,3,7
Normální strava 1 pečený losos 4, křenový dresink 3,7,10, brambory, ovoce
2 vepřové na kyselo (kořen.zelenina,smetana)1,7,9, housk.knedlík 1,3,7, ovoce
4 uzené maso, bramborová kaše 7, steril. okurek, ovoce
VÝBĚR
5 hovězí guláš 1, houskový knedlík 1,3,7, ovoce
STŘEDA 8.12. Polévka
štýrská 1,9
Normální strava 1 mexický guláš se sýrem 1,7, hrášková rýže
2 sýrové smaženky 1,3,7, brambory, tatarská omáčka s jogurtem 3,7,10
4 pečené kuře 1,7, brambory
VÝBĚR
5 vepřové plátky na smetaně 1,7, brambory
ČTVRTEK 9.12. Polévka
čočková se zeleninou 1,9
Normální strava 1 francouzské brambory s uzeným masem 3,7, steril. okurek
2 těstoviny s kuřecím masem a rukolou sypané sýrem 1,7
4 myslivecká směs (vepř.maso,kuř.játra,žamp., zelenina), americké brambory
VÝBĚR
5 pastýřská pochoutka (hov.+vepř.maso, játra) 7, dušená rýže
PÁTEK 10.12. Polévka
zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,7,9
Normální strava 1 vepřový řízek s jogurtovou omáčkou 1,7,9, bramborová kaše 7
2 rýže Bombaj 1,6– vepř.kýta,ananas, rozinky, kari, paprika
4 kuře na paprice 1,7, houskový knedlík 1,3,7
VÝBĚR
5 drůbeží jehla po srbsku (slanina, uzenina) 1,6,9, bramborová kaše 7
PONDĚLÍ 13.12. Polévka
hovězí vývar s kapáním 1,3,7,9
Normální strava 1 rizoto z vepřového masa se zeleninou a sýrem 7
2 kuřecí plátek se žampiony a smetanou 1,7, brambory
4 2 ks bramboráky s uzeninou 1,3,7
VÝBĚR

5 vepřový steak s pomeranči, rozinková rýže

ÚTERÝ 14.12. Polévka
zeleninová s bulgurem 1,7,9
Normální strava 1 sekaná pečeně se sýrem 1,3,7, bramborová kaše 7
2 vepřová pečeně, kysané zelí 1, houskový knedlík 1,3,7
4 vepřový guláš ze znojemska 1, špecle 1,3
VÝBĚR
5 hovězí na víně 1, těstoviny 1
STŘEDA 15.12. Polévka rajská s ovesnými vločkami 1,7,9
Normální strava 1 kuře ala bažant 1, dušená rýže, zeleninový salát
2 vepřová roláda 1,3,6,7, brambory, zeleninový salát
4 irské dušené hovězí s mrkví, bramborová kaše 7, zeleninový salát
VÝBĚR

5 smažené žampiony 1,3,7, brambory, tatarská omáčka 3,10

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

ČTVRTEK 16.12. Polévka hrachová 1,9
Normální strava 1 tmavá treska na másle a kmíně 4,7, bramb. kaše 7, moučník 1
2 vepřová pečeně, dušená kapusta 1, brambory, moučník 1
4 vepřová pečeně uherská 1,7, těstoviny 1, moučník 1
VÝBĚR
5 kuřecí játra na slanině 1, brambory
PÁTEK 17.12.
Polévka slepičí s masem a nudlemi 1,9
Normální strava 1 svíčková na smetaně 1,7, houskový knedlík 1,3,7
2 vepřový řízek v sýrovém těstíčku se šunkou 1,3,6,7, bramb. kaše 7
4 zapečené těstoviny s mletým masem, zeleninou a sýrem 1,3,7
VÝBĚR

5 kuře pečené s nádivkou 1,3,7, brambory

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

PONDĚLÍ 20.12. Polévka drůbeží s krupicovými noky 1,3,6,7,9
Normální strava 1 cikánský řízek – nesmažený 1,7,9, těstoviny s máslem 1,7
2 vepřová kotleta zapečená se smetanou s sýrem 7, brambory
4 kynuté knedlíky s povidly sypané mákem 1,3,7
VÝBĚR
5 vepřová panenka na zelených fazolkách 7, brambory
ÚTERÝ 21.12.
Polévka květáková 1,3,7
Normální strava 1 kuřecí špíz 1, americké brambory, tatarská omáčka 1,3,6,10
2 sekaná pečeně 1,3, bramborová kaše 7
4 kuře na žampionech 1, jasmínová rýže
VÝBĚR
5 luhačovický špaček 1,3,10, bramb. kaše 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STŘEDA 22.12. Polévka pórková s kapáním 1,3,7,9
Normální strava 1 hovězí guláš 1,9 houskový knedlík 1,3,7
2 smažený kuřecí gordon 1,7, bramborová kaše 7
4 vepřový plátek na žampionech 1, jasmínová rýže
VÝBĚR

5 vepřová roláda šumavská 1,3, jasmínová rýže

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

ČTVRTEK 23.12. DODÁNÍ OBJEDNANÉHO VÁNOČNÍHO BALÍČKU
Polévka hovězí s játrovou rýží 1,3,9
Normální strava 1 marinovaná vepř. panenka 3,10 opékané bramb.,tatar. om. 1,3,6,10
2 smažený kapr 1,3,4,7, bramborová kaše 7
4 krůta pečená na másle 1,7, bramborová kaše 7
VÝBĚR
5 kuře pečené na leču, brambory
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PÁTEK 24.12. ŠTĚDRÝ DEN - NEVAŘÍME
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 27.12. Polévka
zeleninová s brokolicí 1,7,9
Normální strava 1 vepřová játra na slanině 1, brambory, míchaný kompot
2 kuřecí roláda 1,6, bramborová kaše 7, míchaný kompot
4 vepřové ala bažant 1,9, dušená rýže, míchaný kompot
VÝBĚR
5 smažená vepř. krkovička 1,3,7, bramb. maštěné máslem 7, míchaný kompot
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚTERÝ 28.12. Polévka z vaječné jíšky 3,7,9
Normální strava 1 barevná kapsa (kuř.maso, zelenina) 1,6,7, brambory
2 křenová omáčka 1,7,9, uzené maso, houskový knedlík 1,3,7
4 zapečené těstoviny s uzeninou 1,3,6,7, steril. okurek
VÝBĚR
5 vepřová a hovězí pečeně 1, šťouchané brambory s česnekem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STŘEDA 29.12. Polévka slepičí krémová 1,7,9
Normální strava 1 smažený karbenátek 1,3,7, bramborová kaše 7
2 kachní prsa pečená, kysané zelí 1, bramb. knedlík 1
4 rýžový nákyp s ovocem 3,7, kompot
VÝBĚR

5 sekaná pečeně se sýrem 1,3,7, bramborová kaše 7

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

ČTVRTEK 30.12. Polévka
česneková s bramborem a vejci 3
Normální strava 1 znojemská hovězí pečeně 1,10, houskový knedlík 1,3,7
2 vepřový řízek naruby (slanina, zel.směs-moravanka) 1,3,9,10, brambory
4 staropražské pečené kuře 1,7,10, bramborová kaše 7
VÝBĚR
5 cikánský guláš (vepř.maso,slanina,st.okurek) 1,9, houskový knedlík 1,3,7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PÁTEK 31.12.
Polévka krupicová s vejci 1,3,7,9
Normální strava 1 pečené hovězí s vepřové maso 1,7, šťouch. brambory s cibulkou
2 vepř.špíz (kýta,klobása,slanina,cibule)1, am. bramb., tatarská om 1,3,6,10
4 kotlíkový guláš (hov.+vepř. maso, brambory, paprika,rajčata),chléb 1,7
VÝBĚR

5 pečené hovězí s vepřové maso 1,7, šťouch. brambory s cibulkou

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
Veškerá jídla jsou k okamžité spotřebě, nikoli ke skladování

