DSP ŠKOLNÍ JÍDELNA

KVÉTEN 13.05.- 17.05.2019

Pondělí
Polévka

Ovarová polévka s kroupami a bramborem

/vepřové maso, brambory, kroupy/ 1

Menu 1

Plzeňský hovězí guláš s houskovým knedlíkem

/hovězí maso, cibule, mouka, vejce, droždí, mléko/
1,3,7

Menu 2

Fusilli s krůtími kousky a tomatovo smetanovou omáčkou

/ těstoviny, krůtí maso, rajčata, smetana/ 1,3,7

Menu 3

Zeleninové lečo s vejcem a vařený brambor

/zelenina, vejce, pažitka, olej, sůl, pita chléb/3

Salát

Tuňákový salát

Úterý
Polévka

Bramborový krém se zeleninou

/brambory, cibule, mrkev, celer, smetana olej, petržel/
7,9

Menu 1

Vepřová játra po mlynářsku a jasmínová rýže

/vepřová játra, cibule, papripka sl.ml., smetana,
česnek, mouka rýžová, jasmínová rýže/ 7

Menu 2

Smažené rýžové nudle s kuřecím masem a zeleninou

/ rýžové nudle, kuřecí maso, zelenina/ 3,6,11

Menu 3

Placičky z pohanky, červené čočky a mrkve, salátek, vařený
brambor

/pohanka, červená čočka, mrkev, vařené brambory,
sůl/ 3,7

Salát

Rukola s rajčaty, mozzarellou a balsamiko- dresink

Středa
Polévka

Kroupovo fazolová polévka

/kroupy, fazole, česnek, olej, mrkev, řapíkatý celer,
cibule/

Menu 1

Kuřecí prsa fajitas v tortille, jogurtový dip, salátek

/kuřecí maso, tortila, zelenina, jogurt, salátek/ 1,3,7

Menu 2

Hovězí rajská pečeně s těstovinou

/hovězí zadní, drcená rajčata, cibulem mrkev, celer,
divoké koření, cukr, ocet, mouka, těstoviny/ 1,3,7,9

Menu 3

Zeleninové kari v tomatové omáčce s rýží

/paprika, zelenina, rýže/

Salát

Caesar salát

Čtvrtek
Polévka

Toskánská polévka s kuřecím masem

/rajčata, cibule, sůl, cuketa, paprika, olej/

Menu 1

Cmunda po kaplicku

/brambory, česnek, olej, mouka, vejce, vepřové maso/
1,3,7

Menu 2

Restovaný tuňák v sezamu a sojové omáčce, salátek, wasabi
majonéza, pečený brambor se zeleninou

/tuňák, sezam, zelenina, brambory/ 3,4,6

Menu 3

Falafel, bylinková Raita, 1/2ks pita chleba

/cizrna, cibule, česnek, pita chléb/ 7,11

Salát

Těstovinový salát s kuřecím masem

Pátek
Polévka

Gulášová polévka

/brambory, cibule, hovězí maso, česnek, bylinky, olej,
rajčata, paprika, mouka/ 1,9

Menu 1

Vietnamské hovězí nudličky Bo-Kho s restovaným zelím a
nudlemi

/hovězí plec, cibule, citrón, rybí omáčka, česnek,
drcená rajčata, koriander, zázvor, feferonky, třtinový
cukr, olej, paprika mletá/ 1,3,7

Menu 2

Smažený karbanátek s bramborovou kaší a okurka

/vepřová plec a bok mleté, sýr Eidam, mléko,
smetana, muškátový oříšek, mouka, vejce,
strouhanka, mrkvev/ 1,3,7

Menu 3

Zapečený lilek s rajčaty a parmazánem

/lilek, zelenina, rajčata/

Salát

Carpacio z červené řepy s balkánským sýrem

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.

