
       

 

Jídelní lístek pro 2. ZŠ na květen 2022 

 
ALERGENY – internetové odhlašování, přihlašování obědů 

www.2zskolin.cz 

                                                                                                                                       
Pondělí                          polévka květáková 
2.5.                                 krkonošské rizoto, červená řepa                                                                                                                                               
 
Úterý  polévka vývar s masem a nudlemi 
3.5.                                  svíčková, housk. knedlík                                                                                   
                                           
Středa                              polévka čočková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.5.                                 kynuté knedlíky s povidly, ovoce                                   NEBO                                                                                 
                                       těstoviny s tuňákem a brokolicí, ovoce 
 
Čtvrtek                             polévka zel. vývar s ovesnými vločkami  
5.5.                                  vepřové maso na kmíně, těstoviny, šlehaný tvaroh                                                                                                                 
                                         
Pátek                                polévka bramborová 
6.5.                                  krůtí řízek, brambory, zel. salát    
                                       cordon bleu, brambory, zel. salát  
 

  
Pondělí                           polévka zel. vývar s frid. nudlemi 
9.5.                                  moravský vrabec, špenát, bram. knedlík                                                                                                                                                            
                                              
Úterý  polévka zeleninová 

10.5.                                kuřecí čínská směs, jasmínová rýže                                                                          
                                                    
Středa  polévka zel. vývar s jáhl. vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11.5.                               koprová omáčka, vař. hovězí maso, celozr. knedlík, ovoce NEBO                                                                                                                                      
                                       krupicová kaše, ovoce 
 
Čtvrtek  polévka z mích. luštěnin 

12.5.                                grenadýrský pochod, zel. salát                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Pátek  polévka zel. vývar s těst. zavářkou 
13.5.                                krůtí maso na paprice, těstoviny 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pondělí  polévka cibulová  
16.5.                                vepřová játra na cibulce, rýže                                       NEBO 
                                                 kuskus s kuřecím masem 
                                                                                                                                                                                                                                                 
Úterý                                polévka fazolová  
17.5.                                rybí filé smažené, brambory, led. salát s hoř. dresinkem  NEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                       široké nudle s kakaem 
 
Středa                            polévka krupicová s vejcem  
18.5.                                hovězí guláš, housk. knedlík, ovoce                               NEBO    
                                       zvěřinový guláš, housk. knedlík, ovoce                  



       

 

Čtvrtek    polévka z droždí    
19.5.                                plněné bram. knedlíky, zelí                                                                                                                                
                                        
Pátek  polévka z vaj. jíšky 

20.5.                                španělská hovězí pečeně, divoká rýže 
                                                                                                                                                                                           

Pondělí  polévka česneková 

23.5.                                zbruf, špagety sypané sýrem                           
                                                                                                                                                                                                                                                       
Úterý                                polévka gulášová 

24.5.                                rýžová kaše, ovoce                                                      NEBO                             
                                       losos na másle, brambory, ovoce 
 
Středa                            polévka zel. vývar s kapáním  
25.5.                                okurková omáčka, vař. vepřové maso, celozr. knedlík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        
Čtvrtek    polévka rychlá s vejcem 

26.5.                                hrachová kaše, šunka, salát z kys. zelí                           NEBO                                                                                      
                                       sýrová omáčka, těstoviny 
 
Pátek  polévka špenátová 

27.5.                                pečené kuřecí stehno, brambory, zel. salát                                  
                                                                                                                                                                                       

Pondělí  polévka zel. vývar s rýží  
30.5.                                poděbradské maso, housk. knedlík, ovoce                             
                                                                                                                                                                                                                                                       
Úterý                                polévka ze zeleného hrášku 
31.5.                                holandský řízek, bram. kaše, zelenina                            NEBO                 
                                       candát na másle, bram. kaše, zelenina  
 

                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 
 

 
OD 1.4. 2022 PROSÍME PLATBU OBĚDŮ BANKOVNÍM PŘEVODEM,  
NA ÚČET 2564564329/0800 
 
 
VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH V HOTOVOSTI, V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY 
OD 7.30 DO 8.00 HODIN A OD 13.00 DO 14. 00 HODIN. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

 

 

 PROSÍME, HLÍDEJTE SI TERMÍN PLATEB, DĚKUJEME.  

 
 
 
 


