ŠKOLNÍ JÍDELNA / MENU
Polévka

P
O

Ú
T

Menu 2

Menu 3

Rajčatová polévka Krůtí guláš s
s červenou
těstovinami
čočkou
/krůtí maso,
/rajčata, červená
těstoviny, cibule,
čočka, cibule, olej, česnek,
smetana, vindaloo majoránka,
pasta/
mouka, olej,
paprika/

Thajské hovězí s
restovanými
nudlemi
/hovězí maso,
paprika, mrkev,
cibule, cuketa,
ústřicová omáčka,
olej, cukr, rybí
omáčka, bylinky,
nudle, zelí, vejce/

České
vegetariánské
rizoto se sýrem a
kyselou okurkou

Zeleninový vývar

Treska s dušenou
zeleninou a
šťouchaným
bramborem

Penne s
paprikovou
omáčkou

/mrkev, cibule,
petržel, celer,
bylinky, rýže/

Mrkvová polévka
s obilninami

S
T

/mrkev, brambor,
cibule, zázvor,
bylinky, Vindaloo
pasta, kroupy/

Krůtí kaldon

Č
T

/krůtí maso,
smetana, mrkev,
petržel, cibule,
celer, mouka/

Bramborová
polévka

P
Á

Menu 1

02.09.- 06.09.2019

Indické máslové
kari s rýží
/kuřecí maso,
smetana, bílý
jogurt, máslo,
Vindaloo pasta,
Tandoori masala,
Garam masala,
česnek, rýže/

/treska, olivový
olej, citron,
bylinky, zelenina,
brambory, máslo,
cibule/

Sekaná s
bramborovou
kaší, kyselá
okurka
/vepřové, hovězí
maso, cibule,
strouhanka,
mouka, česnek,
brambory, mléko,
máslo., vejce/

Kuřecí nudličky s
pórkem v
krémové omáčce,
rýžový pilaf

Hovězí na
česneku se
špenátem a
bramborovým
knedlíkem

Dvakrát vařené
vepřové po čínsku
s rýží a červenou
čočkou
/vepřové maso,
cibule, červená
čočka, sojová
omáčka, cukr,
chilli paprička,
rýže/

/hovězí maso,
špenát, cibule,
mouka, česnek,
brambory, vejce/

/kuřecí maso,
pórek, mléko,
smetana, máslo,
rýže, cibule, olej,
paprika, cuketa/

Vepřový řízek s
Boloňské Špagety
bramborovou kaší
/těstoviny, hovězí
/brambory, cibule, /vepřové maso,
maso, rajčata,
máslo, bylinky,
vejce, strouhanka, mrkev, celer,
houby, mrkev,
mléko, mouka,
cibule, olivový
petržel, celer,
máslo, brambory/ olej, česnek,
česnek/
bylinky/

Salát
Míchaný salát s
polníčkem a
ředkvičkou

/rýže, rajčata,
mrkev, hrášek,
kukuřice, celer,
cibule, sýr, kyselá
okurka/
Řecký salát

/těstoviny,
rajčata, paprika,
olej, cibule, sýr,
bylinky/

Buchtičky se šodo Salát caprese s
baby mozzarellou
/mouka, vejce,
droždí, mléko,
puding, cukr/

Bramborový koláč Nudlový "Asijský"
s červenou řepou salát
/brambory,
červená řepa, jarní
cibulka, sýr,
máslo, balkánský
sýr/

Lilkovo-rajčatová
masala s rýží

Míchaný salát s
lososem

/lilek, cibule,
rajčata, smetana,
olej, zázvor,
česnek, skořice,
bylinky, chilli
paprička, rýže/

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.

