
       

 

 
 

Jídelní lístek pro 2. ZŠ na červen 2022 

 
ALERGENY – internetové odhlašování, přihlašování obědů 

www.2zskolin.cz 

                                                                                                                                       

Středa                              polévka drůbeží s těst. zavářkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.6.                                  hovězí maso na česneku, bram. knedlík, špenát                                                                                                                 
                                        
Čtvrtek                             polévka cizrnová  
2.6.                                  kuřecí nudličky gyros, rýže                                                                                                             
                                         

Pátek                                polévka boršč 

3.6.                                  žemlovka s jablky, ovoce                                              NEBO 

                                       mexické fazole, uzená kýta, ovoce 

 

  
Pondělí                           polévka zel. vývar s krupic. noky 

6.6.                                  vepřové maso na paprice, těstoviny                                                                                                                                                           
                                              

Úterý  polévka hrachová 

7.6.                                  rybí filé smažené, brambory, salát z hl. zelí                    NEBO                                                                   
                                        zeleninové lečo, brambory   
      

Středa  polévka zel. vývar s pohan. vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8.6.                                  rajská omáčka, vař. hovězí maso, celozr. knedlík, ovoce                                                                                                                                     
                                        
Čtvrtek  polévka pórková 

9.6.                                  rizoto z vep. masa sypané sýrem, zel. salát                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pátek  polévka zel. vývar s kapustou a rýží  
10.6.                                kuřecí plátek přírodní, ratatouille, bram. kaše 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pondělí  polévka slepičí s nudlemi 
13.6.                                čočka nakyselo, vařené vejce, kys. okurka                      NEBO                  
                                                 treska na másle, brambory 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Úterý                                polévka zel. vývar s drožď. knedlíčky 

14.6.                                znojemská hovězí pečeně, div. rýže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                        

Středa                             polévka selská 

15.6.                                domácí buchty plněné (povidla, tvaroh), ovoce               NEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                       široké nudle s hl. zelím, ovoce 

                                                                              

Čtvrtek    polévka zel. vývar s vločkami 
16.6.                                segedínský guláš, housk. knedlík                                                                                                                            
                                        

 
Pátek  polévka z fazolových lusků 



       

 

17.6.                                francouzské brambory, zel. salát                                                                                                                                                                                       

 
Pondělí  polévka mrkvová 

20.6.                                šišky s mákem, ovoce                                                  NEBO                      
                                       těst. salát s kuřecím masem, ovoce    
                                                                                                                                                                                                          
Úterý                                polévka z rybího filé 

21.6.                                kuřecí stehno pečené, bram. kaše, šopský salát                                                                                
                                        

Středa                            polévka s masovými knedlíčky 

22.6.                                hovězí pečeně na žampiónech, rýže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        

Čtvrtek    polévka dýňová  
23.6.                                vepřový řízek, brambory                                           NEBO                                                                                                        
                                       obrácený řízek na zelenině, brambory 

 
Pátek  polévka hrstková 

24.6.                                boloňská omáčka, špagety sypané sýrem, ovoce                         
                                                                                                                                                                                       

Pondělí  polévka brokolicová 

27.6.                                kuřecí zeleninová směs, jasmínová rýže                       
                                                                                                                                                                                                                                                       

Úterý                                polévka z červené čočky 

28.6.                                sekaná, bram. kaše, zelenina                                        
                                         

Středa                            polévka kuřecí s kuskusem 

29.6.                                hamburská vepřová pečeně, celozr. knedlík, ovoce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                        
Čtvrtek    polévka gulášová 

30.6.                                párek s hořčicí, rohlík                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 
 

ODHLÁŠENÍ OBĚDU NA 30.6. NEJPOZDĚJI  29.6. DO 14.00 HODIN  

 
VÝDEJ OBĚDU 30.6. OD 8.30 DO 10.00 HODIN 

 
 

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
 
 
 
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.  


