ŠKOLNÍ JÍDELNA / MENU

P
O

Polévka

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Salát

Krémová dýňová
polévka

Pečené kuřecí
stehno na divoko
s houbami a rýží

Pečené vepřové
maso se
špenátem a
bramborovým
knedlíkem
/vepřové maso,
špenát, cibule,
rýžová mouka,
česnek, brambory,
vejce/

Cizrnová tagine s
houbami, lilkem a
kuskusem
/rajčata, lilek,
cizrna*, chřest,
cibule, pomeranč,
bylinky, česnek,
kurkuma, skořice,
kus kus*,
koriandr, kmín/

Těstovinový salát
zeleninou

/brambory,
tymián, cibule,
dýně, olej, sůl,
smetana/

Farmářská
polévka

Ú
T

/vejce, brambory,
cibule, petržel,
mrkev, celer,
česnek, bylinky/

Kapustová
polévka

S
T

/kapusta, mrkev,
rajčata, cibule/

/kuřecí maso,
bylinky, cibule,
rýžová mouka,
koření, rýže,
žampiony/
Hovězí pečeně s
rajskou omáčkou
a těstovinou

Slovenské halušky
s uzeným
vepřovým masem
a zelí

Zeleninové kari
dle Jamieho
Olivera s rýží
natural
/hovězí maso,
/dýně, kokosové
rajčata, cibule,
/mouka, vejce,
mléko, rajčata,
petržel, mrkev,
brambory, uzené
houby cibule,
celer, cukr,
vepřové, zelí, cukr, červená čočka*,
mouka, olej,
olej, bylinky/
Garam masala,
skořice, těstovina/
kurkuma, rýže/

Caesar salát se
slaninou a vejcem

Pečený losos se
špaldovým
rizotem

Kuře na paprice s
rýží

Čočkový salát s
rajčaty

/losos, olej,
bylinky, cibule,
česnek, špalda,
cuketa, cibule,
paprika/

Polévka z červené Chilli con carne s
čočky
nachos

Č
T

P
Á

26.08.- 30.08.2019

/červená čočka*,
bylinky, mouka,
ocet, olej, sůl,
pepř/

/hovězí maso,
rajčata, fazole*,
paprika, olivový
olej, chilli
paprička, česnek,
bylinky, nachos,
kmín, kukuřice/

Gulášová polévka

Krůtí maso na
smetaně s
houskovým
knedlíkem

/hovězí maso,
cibule, brambory,
rajčata, mouka,
olej, sladká
paprika, česnek,
bylinky/

/krůtí maso,
mléko, cibule,
celer, olivový olej,
máslo, mouka,
pečivo, droždí/

/kuřecí maso,
paprika, cibule,
smetana, máslo,
mouka, olej, rýže/

Kapustové
placičky s
restovanou řepou
a jogurtovým
dipem
/kapusta, vejce,
mouka, bylinky,
bílý jogurt, řepa,
ovesné vločky/

Pražská šunka s
Domácí falafel s
bramborovou kaší hummusem, pita
a hráškem
chlebem, salátek
/vejce, cizrna*,
/brambory,
cibule,
vepřová šunka,
strouhanka,
hrášek, mléko,
bramborový
cibule, máslo,
škrob, česnek,
mouka, olej,
pita chleba,
česnek/
sezam/

Míchaný salát s
avokádem

Fusilli v krémové
Směs sojového
bylinkové omáčce masa a zeleniny,
s kuřecím masem rýže
/sojové maso,
/mouka, vejce,
rýže, rajče, cibule
smetana, máslo,
olivový olej,
česnek, bylinky,
česnek, bazalka,
kuřecí maso/
cuketa/

Ledový salát s
řasou wakame

Některá jídla mohou obsahovat alergeny, jejichž seznam vám rádi předložíme na požádání / Einzelne Mahlzeiten
können Allergene oder ihre Produkte enthalten. Eine Liste von Allergenen ist auf Anfrage erhältlich.

