DSP ŠKOLNÍ JÍDELNA

DUBEN 29.04.- 03.05.2019

Pondělí
Polévka

Krém z červené řepy

/červená řepa, cibule, smetana/ 7

Menu 1

Mexický guláš s dušenou rýží a hráškem

/hovězí maso, olej, rýže, hrášek/

Menu 2

Smažená treska, citrón, bramboorvá kaše

/treska, brambory, mléko, sůl, smetana/ 1,3,4,7

Menu 3

Lilková caponáta a rýže

/lilek, koření, rýže, zelenina/

Salát

Řecký salát

Úterý
Polévka

Italská rajčatová polévka

/rajčata, česnek, cibule, vejce/ 1,3,9

Menu 1

Kuřecí nudličky na červeném kari a kokosovém mléce a rýže

/kuřecí prsa, cibule, zázvor, česnek, feferonka,
paprika, kokosové mléko, rajčata/

Menu 2

Šunkafleky s okurkou

/těstoviny, uzené maso, vejce, mléko, hořčice, hrášek/
1,3,7,10

Menu 3

Gnocchi se smetanovou omáčkou, čerstvou bazalkou a
parmazánem

/gnocchi - brambory a mouka, cibule, smetana, máslo,
olivový olej, sýr/ 1,7

Salát

Rukola s rajčaty, mozzarellou a balsamikový dresink

Středa

Čtvrtek
Polévka

Pracheňská polévka

/mrkev, celer, cibule, žampióny, vejce, mouka,
kudrnka/ 1,9

Menu 1

Rozlítaný španělský ptáček a houskový knedlík

/ hovězí maso, vejce, cibule, hořčice, slanina, kyselá
okurka, olej, mouka, droždí/ 1,3,10

Menu 2

Linguine s kuřecím masem a olivami v tomatové omáčce

/kuřecí maso, olivy, tomatová omáčka/ 1,3,7

Menu 3

Dukátové buchtičky s vanilkovou omáčkou

/mouka, mléko, cukr, droždí, vejce, olej, máslo,
vanilkový puding /1,3.7

Salát

Řecký salát

Pátek
Polévka

Hovězí vývar s pažitkovým kapáním

/mouka, vejce, hovězí maso, mrkev, celer/ 1,3,7,9

Menu 1

Vepřový plátek s restovanou zeleninou, šťouchaný brambor

/vepřová kýta, porek, cibule, zázvor, brambory /9

Menu 2

Boloňské špagety

/těstoviny, rajčata, hovězí maso, cibule, mrkev, sýr,
olej, bylinky/ 1,3,7

Menu 3

Koprová omáčka s vařeným vejcem a brambor

/kopr, máslo, vejce, sůl/ 3,7

Salát

Carpacio z červené řepy s balkánským sýrem a dýňovým semínkem

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.

