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STŘEDA 22. 3. 2023
Oběd Polévka: Hovězí vývar s trhaným masem a hvězdičkami / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Přírodní krůtí mletý řízek se sýrem , bramborová kaše (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Zeleninové rizoto se sýrem / cizrna, smetanový dip s červenou řepou (obsahuje alergeny:07)
Dieta : Zeleninové rizoto se sýrem / cizrna, smetanový dip s červenou řepou (obsahuje alergeny:06,07)
Nápoj: Bylinkový čaj,neslazený čaj,voda Zákusek: Okurkový salát

ČTVRTEK 23. 3. 2023
Oběd Polévka: Zeleninová zahuštěná s petrželkou / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:07)

Menu 1: Segedínský guláš, knedlíky houskové
Menu 2: Rajské zapečené s masem a vejci / rajské,sušené rajčata,sýr, bramborová kaše (obsahuje

alergeny:01,03,07)
Dieta : Rajské zapečené s masem a vejci / rajské,sušené rajčata,sýr, bramborová kaše (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocné šťávy,mléko, voda Zákusek: Ovoce

PÁTEK 24. 3. 2023
Oběd Polévka: Ruský boršč (obsahuje alergeny:01,07,09)

Menu 1: Šunkofleky , sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:01,07)
Menu 2: Vajíčkový salát s oblohou , slunečnicové banketky (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Vajíčkový salát s oblohou , bezlepkový chleb (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Džus,voda,mléko
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PONDĚLÍ 27. 3. 2023
Oběd Polévka: Hovězí vývar s masem a mušličkami / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,07,09)

Menu 1: Kuřecí nudličky na smetaně, těstoviny (obsahuje alergeny:01,07)
Menu 2: Rybí pangásius po anglicku / hořčice,sýr,anglicá slanina,smetana, brambory (obsahuje alergeny:04,07)
Dieta : Rybí pangásius po anglicku / hořčice,sýr,anglická slanina,smetana, brambory (obsahuje alergeny:04,07)
Nápoj: Ovocné šťávy,voda

ÚTERÝ 28. 3. 2023
Oběd Polévka: Míchané luštěniny / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Krušnohorská pečínka s drcenou slaninou, jasmínová rýže (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Hovězí maso na křenové omáčce, šťouchané  brambory s jarní cibulkou (obsahuje alergeny:03,07)
Dieta : Krušnohorská pečínka s  drcenou slaninou, jasmínová rýže  (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocný čaj,neslazený čaj,mléko

STŘEDA 29. 3. 2023
Oběd Polévka: Hovězí vývar s těstovinovými hvězdičkami / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Krůtí prsa v trojobalu, brambory maštěné (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Topinka s masovou směsí a sýrem  (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Krůtí prsa v bezlepkové strouhance, brambory maštěné (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocný čaj,neslazený čaj, voda Zákusek: Salát zeleninový

ČTVRTEK 30. 3. 2023
Oběd Polévka: Dýňový krém s bramborem / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Boloňské špagety
Menu 2: Přírodní medajlonky, dušená rýže , přízdoba zelené fazolky (obsahuje alergeny:01,09)
Dieta : Přírodní medajlonky, dušená rýže, přízdoba  zelené  fazolky (obsahuje alergeny:09)
Nápoj: Ovocné šťávy,mléko,voda (obsahuje alergeny:07)

PÁTEK 31. 3. 2023
Oběd Polévka: Zeleninová se sýrovo- bylinkovým kapáním / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:09)

Menu 1: Vepřový guláš , houskový knedlík  (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Jablková žemlovka s cukrovou pěnou (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Vepřový guláš , bezlepkový knedlík (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocné šťávy,voda Zákusek: Ovoce
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PONDĚLÍ 3. 4. 2023
Oběd Polévka: Dršková / dieta - bezlepková

Menu 1: Krupicová kaše s kakaem / skořicí, kompot (obsahuje alergeny:01,07)
Menu 2: Smažený karbanátek s kapustou , bramborová kaše, zelný salát s paprikami (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Smažený karbanátek s kapustou, bramborová kaše, zelný salát s paprikami  (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocné šťávy, voda Zákusek: Ochucené mléko

ÚTERÝ 4. 4. 2023
Oběd Polévka: Hrachová s krutony / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01)

Menu 1: Zbojnická hovězí nudličky / slanina,česnek, jasmínová rýže (obsahuje alergeny:01,03,10)
Menu 2: Rybí filé v závoji / rajské,paprikový lusk,sýr, vařené brambory
Dieta : Zbojnické hovězí nudličky / slanina česnek, jasmínová rýže
Nápoj: Bylinkový čaj,neslazený čaj,mléko Zákusek: Ovoce

STŘEDA 5. 4. 2023
Oběd Polévka: Hovězí vývar s krupicovým kapáním / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Kuře na paprice, těstoviny / fagioli (obsahuje alergeny:01,07)
Menu 2: Velikonoční nádivka / housky,uzené maso,vejce, bramborová kaše s máslem, zeleninová přízdoba

(obsahuje alergeny:03,07)
Dieta : Kuře na paprice, těstoviny / bezlepkové (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Čaj černý s citrónem,citrónová voda Zákusek: Ovoce

ČTVRTEK 6. 4. 2023
Oběd Polévka: Velikonoční prázdniny

PÁTEK 7. 4. 2023
Oběd Polévka: Velikonoční prázdniny



© LÁF Software 2019 (info@laftrade.cz) Tisknuto: 22. 3. 2023 13:15

Stránka č. Jídelníček  od 22. 3. 2023 do 28. 4. 2023 4 
Zařízení školního stravování Praha Zbraslav, U Lékárny 592, Praha 5 - Zbraslav

PONDĚLÍ 10. 4. 2023
Oběd Polévka: Velikonoční pondělí

ÚTERÝ 11. 4. 2023
Oběd Polévka: Čočková / dieta -  bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Babiččino kuře / játra,slanina, těstoviny (obsahuje alergeny:01,06)
Menu 2: Zeleninové těstoviny se sýrem (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Zeleninová quinoa  se sýrem (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Ovocný nápoj,voda

STŘEDA 12. 4. 2023
Oběd Polévka: Cibulačka se sýrovými houstičkami/ dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Bramborové knedlíky sypané mákem (obsahuje alergeny:01,03)
Menu 2: Krůtí plátek na dýňovém lůžku, vařené brambory  (obsahuje alergeny:07)
Dieta : Krůtí plátek na dýňovém lůžku, vařené brambory (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Čaj černý s citrónem,citrónová voda

ČTVRTEK 13. 4. 2023
Oběd Polévka: Zeleninová s kmínovým odvarem / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:03,09)

Menu 1: Mletý biftek po tatarsku / paprika, pl.hořčice,kečup,cibule, vařené brambory , domácí tatarka (obsahuje
alergeny:01,03,07)

Menu 2: Kuřecí pečené paličky na divoko, dušená rýže  (obsahuje alergeny:01)
Dieta : Kuřecí pečené paličky na divoko, dušená rýže
Nápoj: Ledový čaj, voda Zákusek: Jogurt

PÁTEK 14. 4. 2023
Oběd Polévka: Zeleninová s trhaným masem a nudlemi / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Vepřová plec na kmíně , těstoviny (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Francouzské brambory s uzeným masem (obsahuje alergeny:07)
Dieta : Francouzské brambory s uzeným masem (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Ovocné šťávy,voda
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PONDĚLÍ 17. 4. 2023
Oběd Polévka: Hovězí vývar s játrovými noky / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Rybí filet po uhersku, jasmínová rýže (obsahuje alergeny:04,07)
Menu 2: Květák zapečený se šunkou, máslové brambory  (obsahuje alergeny:07)
Dieta : Květák zapečený se šunkou, máslové brambory (obsahuje alergeny:07)

ÚTERÝ 18. 4. 2023
Oběd Polévka: Hrachová / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01)

Menu 1: Špagety po italsku,  sýr (obsahuje alergeny:01,08)
Menu 2: Vepřová plec na hříbkách, bramborová kaše s karotkou (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Vepřová plec na hříbkách, bramborová kaše s karotkou (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Ledový čaj,voda,mléko

STŘEDA 19. 4. 2023
Oběd Polévka: Hovězí vývar s těstovinovou rýží / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,09)

Menu 1: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Kotlíkový guláš /maso.uzenina,brambory , chléb (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Kotlíkový guláš / maso,uzenina,brambory, cizrnová placka (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ochucené mléko, ovocné šťávy,voda Zákusek: Ovoce

ČTVRTEK 20. 4. 2023
Oběd Polévka: Zeleninová s bramborem / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Pytlácká masová směs / maso,houby,drcená slanina, vařené brambory  (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Zeleninové špagety se sušenými rajčaty a sýrem (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Pytlácká masová směs / maso, houby,drcená slanina, vařené brambory  (obsahuje alergeny:01)
Nápoj: Džus,citrónová voda Zákusek: Zeleninová obloha / okurky sterilované

PÁTEK 21. 4. 2023
Oběd Polévka: Kuřecí s masem a nudlemi / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:09)

Menu 1: Hovězí pečeně po stroganovsku, dušená rýže (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Salát z černé čočky,kapustičkami,květ,batáty,ředkvič,paprikami,mrkví a sýrem, americké brambory ,

malý dip (obsahuje alergeny:07)
Dieta : Hovězí pečeně po stroganovsku, dušená rýže
Nápoj: Čaj s citrónem
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 - Jídlo je možné podat v bezlepkové úpravě

PONDĚLÍ 24. 4. 2023
Oběd Polévka: Vývar s polentou a zeleninou / dieta bezlepková (obsahuje alergeny:09)

Menu 1: Drůbeží směs / maso,šunková klobása,slanina, dušená rýže  (obsahuje alergeny:07)
Menu 2: Bratislavská vepřová kýta, fagioli (obsahuje alergeny:01)
Dieta : Bratislavská vepřová kýta, bezlepkové těstoviny
Nápoj: Ovocné šťávy, voda

ÚTERÝ 25. 4. 2023
Oběd Polévka: Karotková s máslovou jíškou  / dieta bezlepková (obsahuje alergeny:01,07,09)

Menu 1: Smažené rybí karbanátky z pangásiuse / sýr, bylinkové brambory (obsahuje alergeny:01,03,04,07)
Menu 2: Játra podle pana starosty / slanina,paprikový lusk,, chléb (obsahuje alergeny:01)
Dieta : Smažené rybí karbanátky z pangásiuse / sýr, bylinkové brambory  (obsahuje alergeny:03,04,07)
Nápoj: Ledový čaj, voda, mléko Zákusek: Plátky z rajského jablíčka

STŘEDA 26. 4. 2023
Oběd Polévka: Česneková s kuskusem a  sýrem /dieta bezlepková

Menu 1: Segedínský guláš, celozrnné knedlíky (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Vepřové medajlonky, zelený hrášek zadělávaný, vařené brambory (obsahuje alergeny:01)
Dieta : Vepřové medajlonky, zelený hrášek zadělávaný , vařené brambory
Nápoj: Bylinkový čaj, neslazený čaj, mléko

ČTVRTEK 27. 4. 2023
Oběd Polévka: Slepičí vývar s  hvězdičkami / dieta bezlepková (obsahuje alergeny:01,07,09)

Menu 1: Masové koule s uzeným masem a špenátem, hrachová kaše s cibulkou, sterilovaná okurka (obsahuje
alergeny:01)

Menu 2: Těstovinový salát s variací ryb a zeleninou,  sýr (obsahuje alergeny:01,04,07,08)
Dieta : Masové koule s uzeným masem a špenátem, hrachová kaše s cibulkou, sterilovaná okurka (obsahuje

alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocný čaj,voda Zákusek: Ovoce

PÁTEK 28. 4. 2023
Oběd Polévka: Z hlávkového zelí / smetana, šunková klobása / dieta bezlepková (obsahuje alergeny:01,07)

Menu 1: Vepřové karé na paprikách, fagioli / kolínka (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Krůtí prsa přírodní na dýňovém lůžku, bylinkové brambory / pórkové (obsahuje alergeny:01)
Dieta : Krůtí prsa přírodní na dýňovém lůžku, bylinkové brambory / pórkové
Nápoj: Čaj se sirupem,voda Zákusek: Mléčný dezert - Paula / bezlep. hruška

Seznam alergenu:
01 - Obilniny obsahující lepek 06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich. 09 - Celer a výrobky z něj.
03 - Vejce a výrobky z nich. 07 - Mléko a výrobky z něj. 10 - Hořčice a výrobky z ní.
04 - Ryby a výrobky z nich. 08 - Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich.
Vystavil: vedoucí ŠJ
Změna jídelního lístku vyhrazena!


