
© LÁF Software 2019 (info@laftrade.cz) Tisknuto: 2. 5. 2022 21:39

Stránka č. Jídelníček  od 2. 5. 2022 do 31. 5. 2022 1 
Zařízení školního stravování Praha Zbraslav, U Lékárny 592, Praha 5 - Zbraslav

PONDĚLÍ 2. 5. 2022
Oběd Polévka: Ovarová s kroupami a zeleninou/ dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Babiččino kuře / kuře,játra, těstoviny - farfalle (obsahuje alergeny:01,06)
Menu 2: Zeleninové rizoto se sýrem , sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:06,07)
Dieta : Babiččino kuře, těstoviny - bezlepkové (obsahuje alergeny:06)
Nápoj: Čaj s citrónem, voda

ÚTERÝ 3. 5. 2022
Oběd Polévka: Pórkový krém s bramborami / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,09)

Menu 1: Vepřové kostky na kmíně, jasmínová rýže, okurkový salát (obsahuje alergeny:07)
Menu 2: Bramborové šišky sypané mákem, kompot
Dieta : Vepřové kostky na kmíně, jasmínová rýže, okurkový salát
Nápoj: Ovocná šťávy, voda,ochucené mléko

STŘEDA 4. 5. 2022
Oběd Polévka: Hovězí vývar s praženou krupicí a zeleninou / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Krůtí na smetaně, houskové knedlíky (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Hovězí dušené v hlávkovém zelí, vařené brambory  (obsahuje alergeny:01,09)
Dieta : Hovězí dušené v hlávkovém zelí, vařené brambory
Nápoj: Ovocné štávy, neslazený čaj

ČTVRTEK 5. 5. 2022
Oběd Polévka: Fazolová na kyselo s bramborem / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Losos na bylinkovém másle, vařené brambory , rajské jablíčko (obsahuje alergeny:04)
Menu 2: Uherský guláš / hov.maso,vepř. maso,papriky,brambory, chléb (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Uherský guláš / hov.maso,vepř.maso,papriky,brambory, bezlepková placka (obsahuje alergeny:01,03,07)
Nápoj: Čaj s citrónem, voda

PÁTEK 6. 5. 2022
Oběd Polévka: Kuřecí vývar s písmenkami a masem / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:07)

Menu 1: Máslový sekaný řízek, bramborová kaše (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Kuřecí tortila se zeleninou (obsahuje alergeny:03,06)
Dieta : Máslový sekaný řízek, bramborová kaše (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocný čaj,voda, mléko Zákusek: Ovoce
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PONDĚLÍ 9. 5. 2022
Oběd Polévka: Karotková s osmaženou houskou / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Krůtí pečeně na bazalce, brambory s pórkem (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Jogurtové špalíčky s ovocným rozvarem  (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Krůtí pečeně na bazalce, brambory s pórkem (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocné nápoje, ochucené mléko, voda Zákusek: Vařený zelný salát s cibulí

ÚTERÝ 10. 5. 2022
Oběd Polévka: Hovězí vývar s drožďovými nočky / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Menu 1: Bulgurové rizoto se zeleninou a sýrem, sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Smetanové fazolky se slaninou, vařené vejce, vařené brambory  (obsahuje alergeny:03)
Dieta : Smetanové fazolky se slaninou, vařené vejce, vařené brambory  (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Citrónová voda, černý čaj ledový Zákusek: Ovocený jogurt

STŘEDA 11. 5. 2022
Oběd Polévka: Bramborová  se zeleninou a sušenými houbami/ dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,07)

Menu 1: Hovězí guláš, těstoviny - fagioli (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Vepřový přírodní řízek s pórkovým máslovým špalíkem, africká rýže / koření variace kari (obsahuje

alergeny:01)
Dieta : Vepřový přírodní řízek s pórkovým máslovým špalíkem, africká rýže / koření variace kari
Nápoj: Ovocné nápoje, voda

ČTVRTEK 12. 5. 2022
Oběd Polévka: Česneková /  brambory, sýr / dieta- bezlepková (obsahuje alergeny:07)

Menu 1: Kuřecí nudličky na paprice, celozrnné knedlíky (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Grilovaná kotleta s kostí, / salátová okurka s pap.smetanový dip s koprem, pečené brambory  (obsahuje

alergeny:01)
Dieta : Kuřecí nudličky na paprice, bezlepkové knedlíky s pohankou (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Ovocné šťávy , mléko, voda

PÁTEK 13. 5. 2022
Oběd Polévka: Boršč / dieta - bezleopková (obsahuje alergeny:01,07,09)

Menu 1: Čočka po brněnsku s jarní cibulkou, dietní párek, sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Smažené játra , vařené brambory , mrkvový salát s pomerančem (obsahuje alergeny:01)
Dieta : Čočka po brněnsku s jarní cibulkou, dietní párek, sterilovaná okurka
Nápoj: Džus, voda, ovocné šťávy
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PONDĚLÍ 16. 5. 2022
Oběd Polévka: Z hlávkového zelí se smetanou / brambory, šunková klobáska / dieta- bezlepková (obsahuje alergeny:01,07)

Menu 1: Vařená uzená krkovička, bramborová kaše, sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:07)
Menu 2: Hovězí nudličky po stroganovsku, dušená rýže (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Vařená uzená krkovička, bramborová kaše, sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Čaj s citrónem, voda, mléko

ÚTERÝ 17. 5. 2022
Oběd Polévka: Zeleninová s cizrnou/ dieta- bezlepková (obsahuje alergeny:09)

Menu 1: Maďarský krůtí perkelt, těstoviny - penne (obsahuje alergeny:01,07)
Menu 2: Zapečená zelenina se šunkou a sýrem, vařené brambory  (obsahuje alergeny:01,07,09)
Dieta : Maďarský krůtí perkelt, těstoviny - bezlepkové (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Džus, voda

STŘEDA 18. 5. 2022
Oběd Polévka: Hovězí s trhaným masem a játrovou rýží / dieta - bezlepková

Menu 1: Hovězí pečeně s drcenou slaninou, jasmínová rýže
Menu 2: Tvarohové buchty, povidlové buchty (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Hovězí pečeně s drcenou slaninou, jasmínová rýže
Nápoj: Kakao,čaj s citrónem Zákusek: Mléčný dezert

ČTVRTEK 19. 5. 2022
Oběd Polévka: Rajčatová s rýžovou těstovinou / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Sekaná pečeně, petrželkové brambory máslové (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Bratislavské plecko, těstoviny - fusilli (obsahuje alergeny:01,07,09)
Dieta : Sekaná pečeně, petrželové brambory máslové  (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Bylinný čaj, voda Zákusek: Mrkvový salát s jablky a  pomerančem
(obsahuje alergeny:07)

PÁTEK 20. 5. 2022
Oběd Polévka: Luštěninová / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Moravský vrabec, zelí, bramborové knedlíky (obsahuje alergeny:01,03)
Menu 2: Francouzské brambory s uzeným masem, červená řepa
Dieta : Francouzské brambory s uzeným masem, červená řepa
Nápoj: Ovocný čaj, džus
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PONDĚLÍ 23. 5. 2022
Oběd Polévka: Hrachová / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01)

Menu 1: Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, těstoviny - penne  (obsahuje alergeny:01)
Menu 2: Kalifornský salát na ledovém listu s olivami / variace ryb, ražená houska (obsahuje alergeny:01,03,04,07)
Dieta : Kuřecí nudličky v sýrové omáčce s olivami / variace, špagety - bezlepkové (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Bylinný čaj, voda, ovocné šťávy

ÚTERÝ 24. 5. 2022
Oběd Polévka: Jáhlová se zeleninou / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:09)

Menu 1: Hovězí maso vařené v koprové omáčce, houskové knedlíky (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Smažený karbanátek, máslové brambory s petrželkou, okurkový salát (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Smažený karbanátek, máslové brambory s petrželkou, okurkový salát (obsahuje alergeny:03,07)
Nápoj: Čaj s citrónem, voda, mléko

STŘEDA 25. 5. 2022
Oběd Polévka: Pórková s bramborem / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03)

Menu 1: Pečená kuřecí paličky, zeleninová rýže , kompot (obsahuje alergeny:01,07)
Menu 2: Tatranský vepřový kotlet, pečené brambory  (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Pečené kuřecí paličky, zeleninová rýže, kompot
Nápoj: Ovocný čaj, voda

ČTVRTEK 26. 5. 2022
Oběd Polévka: Kuřecí s masem a těstovinou / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,03,09)

Menu 1: Fazolový guláš s vepřovým masem, chléb (obsahuje alergeny:01,03,07)
Menu 2: Rybí filet se žampionovým přelivem / citrón, vařené brambory  (obsahuje alergeny:04)
Dieta : Fazolový guláš s vepřovým masem, bezlepková placka (obsahuje alergeny:09)
Nápoj: Neslazený čaj, ovocné šťávy Zákusek: Ovesná tyčinka  (obsahuje alergeny:01)

PÁTEK 27. 5. 2022
Oběd Polévka: Frankfurtská s bramborem/ dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Rizoto s bulgurem, sterilovaná okurka (obsahuje alergeny:07)
Menu 2: Krůtí nudličky na smetaně s modrou nivou, těstovinové hnízdo (obsahuje alergeny:01,07,08)
Dieta : Quinoa rizoto, sterilovaná okurka
Nápoj: Ovocný čaj,voda Zákusek: Ovoce
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 - Jídlo je možné podat v bezlepkové úpravě

PONDĚLÍ 30. 5. 2022
Oběd Polévka: Slepičí vývar s masem a nudleni / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:09)

Menu 1: Hamburkská kýta, houskové knedlíky (obsahuje alergeny:01,03,07,09)
Menu 2: Rýžová kaše s ovocnou dření (obsahuje alergeny:01,07)
Dieta : Hamburkská kýta, těstoviny - bezlepkové (obsahuje alergeny:07)
Nápoj: Čaj s citrónem, voda Zákusek: Ovocný bar / víno,meloun,broskve,jablka

ÚTERÝ 31. 5. 2022
Oběd Polévka: Zeleninová zasmažená / dieta - bezlepková (obsahuje alergeny:01,09)

Menu 1: Rybí treska na zelenině, vařené brambory  (obsahuje alergeny:01,03,04,07)
Menu 2: Šunkofleky  (obsahuje alergeny:01,03,07)
Dieta : Rybí treska na zelenině, vařené brambory
Nápoj: Ovocný čaj, voda Zákusek: Okurkový salát s rajčaty

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.
04 - Ryby a výrobky z nich. 08 - Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich.
Vystavil: vedoucí ŠJ
Změna jídelního lístku vyhrazena!


