JÍDELNÍ LÍSTEK
na týden od 21. května do 25. května 2018
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

PONDĚLÍ

ALERGENY

21. 5. 2018

OBĚD:
Polévka francouzská
1. Fazole po gaskoňsku, opečený párek, salát z kysaného zelí

1,1a,3,9
1,3,7,8,10

(bílé fazole, česnek, cibule)

2. Tvarohový nákyp s ovocem a rozinkami, koktejl, ovoce

V 1,3,7,8

SNÍDANĚ:
Müsli sypání, chléb, rohlíky, Rama/máslo, čaj mátový

V 1,6,7,8,11,12

VEČEŘE:
1. Lázeňská hovězí kýta (smetanová papriková omáčka)
houskové knedlíky, ovoce, čaj hruškový

1,1a,3,7

ÚTERÝ

22. 5. 2018

OBĚD:
Polévka s krupicovými noky
1. Masové nudličky „Šanghaj“ (vepřové maso, žampiony, bambusové výhonky)
rýže dušená, salát z bílé ředkve
2. Ovocný talíř s mrkvovým salátem v jogurtu, jemné sladké pečivo
SNÍDANĚ:
Vaječná pěna, chléb, housky, Rama/máslo, paprika, čaj lipový
VEČEŘE:
1. Rybí závitek se šunkou a sýrem, bramborová kaše, kompot, čaj ovocný

STŘEDA

1,1a,3,7,9,13
1,3,6,7,8,10
V 1,3,7

V 1,1a,3,7
1,4,7

23 . 5. 2018

OBĚD:
Polévka pohanková
1. Sekaná svíčková, smetanová omáčka, houskové knedlíky
2. Špíz s tofu se seitanem, bramborová kaše, salát okurkový
(seitan je pšeničný lepek – náhrada masa)

SNÍDANĚ:
Paštika, chléb, rohlíky, Rama/máslo, salátová okurka, čaj ovocný
VEČEŘE:
1. Tortila (pšeničná placka) plněná vepřovým masem a zeleninou, čaj lipový

V 1,6,8,9,11
1,1a,3,7,9,10,12
V 6,7

1,7
1,7,10

ČTVRTEK 24. 5. 2018
OBĚD:
Polévka ruský boršč (hovězí maso, červená řepa, zelí, zelenina, smetana)
1. Smažený sýr, brambory, jogurtová, tatarská omáčka, kompot
2. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, červené sterilované zelí dušené
SNÍDANĚ:
Jemné sladké pečivo, chléb, housky, Rama/máslo, kakao, čaj ovocný
VEČEŘE:
1. Palačinky s džemem, koktejl, čaj ovocný

PÁTEK

1,1a,7,9
V 1,1a,3,7,9,10,12
1,1a,3,7,12

V 1,1a,3,7
V 1,1a,3,7

25. 5. 2018

OBĚD:
Polévka česneková s opraženým chlebem
1. Hovězí guláš, těstoviny, ovoce
2. „Gnochi“nočky z bramborového těsta sypané perníkem a ořechy, koktejl, ovoce

V 1,9,12
1,1a,9,12
V 1,7,8

SNÍDANĚ:
Liptovská pomazánka, chléb, rohlíky, celozrnné pečivo, rajče, čaj ovocný

V 1,4,7,10

Vysvětlivky: „V“ – bezmasé jídlo
Pokud není u jednotlivého jídla uveden nápoj, je podáván čaj nebo studený nápoj
Jídelníček sestavil šéfkuchař Petr Hlinka, ředitel: Martin Svátek

JÍDELNÍ LÍSTEK
na týden od 28. května do 1. června 2018
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

PONDĚLÍ

ALERGENY

28. 5. 2018

OBĚD:
Krkonošský vývar (hovězí maso, žampiony, brambory, zelenina, česnek)
9,12
1. Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambory vařené, salát mateřák (kukuřice, zelí, mrkev kapie) 1,10
2. Pohanková kaše s rozinkami a banánem, koktejl, ovoce
V 1,6,7,8,11
SNÍDANĚ:
Vejce vařené, chléb, rohlíky, Rama/máslo, čaj bylinný

V 1,3,7

VEČEŘE:
1. Kuřecí prsíčka na paprice, smetanová omáčka, těstoviny, ovoce, čaj lipový

1,1a,7,9

ÚTERÝ

29. 5. 2018

OBĚD:
Polévka luštěninová
1. Moravský vrabec, houskové knedlíky, zelí hlávkové dušené bílé
2. Ovocný salát míchaný se zakysanou smetanou, jemné sladké pečivo
SNÍDANĚ:
Lahůdková pomazánka (tvaroh, salám, okurky, cibule),
chléb, housky, celozrnné pečivo, čaj ovocný
VEČEŘE:
1. Staročeská sekanina (pečené mleté hovězí a uzené vepřové maso)
brambory maštěné máslem, kompot, čaj bylinný

STŘEDA

V1,1a,3,7,9,12,13
1,1a,3,7,12
V 1,3,7,8

1,1a,3,7,10,11

1,3,7,12

30 . 5. 2018

OBĚD:
Polévka s petrželovým kapáním
1. Maminčino kuře,

V 1,1a,3,7,9

(dozlatova upečené kuře s přílohou těstovin smíchaných s drobně krájenými játry, slaninou a žampiony) 1,3

2. Vaječná omeleta plněná čerstvou zeleninou (brokolice, hlávkový salát, okurky, rajčata)
brambory maštěné máslem, tvarohový dezert
SNÍDANĚ:
Salám „Poličan“, chléb, rohlíky, Rama/máslo, salátová okurka, čaj lipový
VEČEŘE:
1. Hovězí tokáň (kousky hovězího masa v tmavočervené šťávě s paprikou) rýže dušená, čaj ovocný

ČTVRTEK

V 1,3,7

1,7
1,1a,9

31. 5. 2018

OBĚD:
Polévka rybí se zeleninou
1. Smažená brokolice, brambory, jogurtová, tatarská omáčka, salát rajčatový
2. Bramboráčky s masovou směsí jemně pikantní, salát rajčatový

1,1a,4,7,9
V 1,1a,3,7,9,10,12
1,1a,3,6,7,12

SNÍDANĚ:
Jemné sladké pečivo, chléb, housky, Rama/máslo, kakao, čaj ovocný
V 1,1a,3,7
VEČEŘE:
1. Španělská vepřová kýta ala španělský ptáček, těstoviny (hovězí plátek, vejce, šunka, okurky)
houskové knedlíky, ovoce, čaj ovocný
1,1a,3,7,10

PÁTEK

1. 6. 2018

OBĚD:
Polévka horácká (bramborová)
1. Srbské rizoto, červená řepa, ovoce (vepřové maso, slanina, paprika, strouhaný sýr)
2. Bramborové placky s medem, koktejl, ovoce
SNÍDANĚ:
Norská pomazánka z tresky, chléb, housky, Rama/máslo, rajče, čaj ovocný

Vysvětlivky: „V“ – bezmasé jídlo
Pokud není u jednotlivého jídla uveden nápoj, je podáván čaj nebo studený nápoj
Jídelníček sestavil šéfkuchař Petr Hlinka, ředitel: Martin Svátek

V 1,1a,7,9
1,1a,9,12
V 1,1a,3,7
1,1a,3,4,7,9,10

