
       

 

Jídelní lístek pro 2. ZŠ na září 2021 
 

ALERGENY – internetové odhlašování, přihlašování obědů   

  
                               

Středa                              
 1.9.                                  NEVAŘÍ SE  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Čtvrtek                            polévka bramborová 

 2.9.                                kuřecí stehno pečené, brambory, zel. salát                                                        
                                                      
Pátek                               polévka zel. vývar s nudlemi 
 3.9.                                svíčková na smetaně, celozrnný knedlík, ovoce 

Pondělí                          polévka cizrnová      
6.9. zbruf, špagety sypané sýrem, ovoce                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                             
Úterý                               polévka rychlá s vejcem 

7.9.                                 hrachová kaše, kuř. roláda, salát z kys. zelí                    NEBO                             
                                      losos s hrubozrnnou hořčicí, bramborovo.hráškové pyré 
                                                                    
Středa                             polévka zel. vývar s těst. zavářkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8.9.                                 rajská omáčka, plněný paprikový lusk, houskový knedlík, ovoce                                                 
                                                                                                                                                                                                               
Čtvrtek                            polévka gulášová   
9.9.                                 zapečené těstoviny, zel. salát                                            
                                       
Pátek                               polévka zel. vývar s kapáním 

10.9.                               kuřecí nudličky gyros, divoká rýže 
_______________________________________________________________________     
Pondělí                           polévka z jarní zeleniny 

13.9.  moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík                                                                                       
                                                                          

Úterý  polévka zel. vývar s pohan. vločkami 
14.9.                                krůtí maso na paprice, těstoviny, ovoce                                    
                                        
Středa  polévka čočková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
15.9.                                rybí filé smažené, brambory, salát z hl. zelí                     NEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       krupicová kaše, ovoce      
                                

Čtvrtek  polévka zel. vývar s frid. nudlemi                  
16.9                                 hovězí guláš, celozrnný knedlík                                     NEBO 

                                       zvěřinový guláš, celozrnný knedlík          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pátek  polévka cibulová 
17.9.  kuřecí čínská směs, spatzle                                              
                                                              

 
 
 
 



       

 

Pondělí  polévka květáková 

20.9.                                vep. rizoto sypané sýrem, zel. salát             
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Úterý                                polévka zel. vývar s jáhlovými vločkami 
21.9.                                španělská hovězí pečeně, houskový knedlík, ovoce         
 

Středa  polévka rajská s kapáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
22.9.                                sekaná, bram. kaše, zelenina                                        NEBO                                                     
                                       těst. salát s tuňákem 
 

Čtvrtek  polévka krupicová s vejcem            
23.9.                                chilli con carne, těstoviny, ovoce                                      
                                   
Pátek  polévka vývar s masovými knedlíčky 

24.9.                                krůtí prsa pečená s restovanou karotkou, máslovou omáčkou,      
                                       brambory                                                                   NEBO   
                                       zeleninové lečo, brambory 

Pondělí                             polévka z červené čočky     
27.9.                                dukátové buchtičky s vanil. krémem, ovoce                    NEBO                 
                                        špenátová omáčka s nivou, těstoviny, ovoce                                                                                                                                                                                                                                                                 
Úterý                                 
28.9.                                STÁTNÍ SVÁTEK  
                       
Středa  polévka zel. vývar s kuskusem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
29.9.                                kuřecí nudličky na zelenině a kari, jasmínová rýže                                                
                                          
 

Čtvrtek                            polévka kulajda 

30.9.                               vepřový řízek, brambory, zel. salát                                 NEBO     
                                      smažený květák, brambory, zel. salát 
 

ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 
 
 

   OBĚDY V HOTOVOSTI SE PLATÍ VŽDY OD 15. DO 20. DNE V MĚSÍCI, 
 NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ 

 

 

 PROSÍM, HLÍDEJTE SI TERMÍN PLATEB, DĚKUJI.  
 

 

 
ODHLÁŠENÍ OBĚDU NA 30.6. 2021 NEJPOZDĚJI DO 29.6. 2021 DO 14.00 HODIN 

 
OBĚDY 30.6. 2021 SE VYDÁVAJÍ OD 9.30 DO 11.00 HODIN 

 


