DSP ŠKOLNÍ JÍDELNA

KVÉTEN 06.05.- 10.05.2019

Pondělí
Polévka

Zelná polévka s klobásou

/zelí, paprika, klobása, brambory/1, 7

Menu 1

Kuřecí plátek s medovou mrkví a hráškem a bulgur

/kuřecí maso, mrkev, bulgur, mléko/ 7

Menu 2

Bramborový knedlík plněný uzeným masem, dušené zelí,
cibulka

/uzené maso vepřové, mouka, vejce, zelí, cibule,
brambory, mouka/ 1,3,7

Menu 3

Květákovo-brokolicový mozeček s pažitkou a vařený brambor

/květák, brambory, vajíčka, pažitka/1,3,7

Salát

Těstovinový salát se zeleninou, jogurtem a majonézou

Úterý
Polévka

Cizrnový krém s vejcem a bramborem

/cizrna, vejce, brambory/ 1,3,7,9

Menu 1

Frankfurtské hovězí nudličky s dušenou rýží

/hovězí maso, olej, rajčata, brambory/ 1,3,7

Menu 2

Penne v rajčatové omáčce s kuřecími kousky a parmasánem

/mouka, drcená rajčata, cibule, česnek, kuřecí maso,
olivový olej, bazalka, máslo, parmezán/ 1,3,7

Menu 3

Dýně zapečená s kořeněnou čočkou a balkanským sýrem

/dýně, čočka, balkánský sýr,koření, olej / 7

Salát

Řecký salát

Středa
Den vítězství

Čtvrtek
Polévka

Francouzská cibulačka

/cibule, mrkev, celer, máslo, sýr, olej, bylinky, slanina/
7,9

Menu 1

Vepřová pečeně Bostonské fazole a šťouchané brambory

/vepřové maso, fazole, brambory/ 7

Menu 2

Krůtí plátek na čočkovém salátku se zeleninou, citrónový
kuskus

/kuřecí maso, čočkový salát, zelenina, kuskus/

Menu 3

Pohankové rizoto s bylinkami, restovanými žampióny a
rukolou

/pohanka, žampiony, rucola, 1

Salát

Rukola s rajčaty, mozzarellou a balsamikový dresink

Pátek
Polévka

Thajská kuřecí polévka

/kuřecí, cibule, zelenina/ 3,6

Menu 1

Bratislavká vepřová pečeně a houskový knedlík

/vepřové maso, cibule, mrkev, celer, hrách, vejce/
1,3,7,9

Menu 2

Penne s lososem špenátem a smetanovou omáčkou

/těstoviny, losos, špenát, smetana, vejce/ 1,3,7

Menu 3

Zeleninový štrůdl se salátkem

/zelenina, salátek, vejce, mouka/ 1,3,7

Salát

Caesar salát

Jednotlivá jídla mohou obsahovat následující alergeny či výrobky z nich:
Obiloviny obsahující lepek, korýše, vejce, ryby, jádra podzemnice olejné (arašídy), sójové boby, mléko, skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy
pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie), celer, hořčici, sezamová semena,oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg, vlčí bob, měkkýše.
Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání.
in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg, Wolfsbohne (Lupine), Weichtiere.
Informationen über enthaltene Allergene werden auf Anfrage bei der Bedienung bereitgestellt.

