Jídelní lístek pro 2. ZŠ na říjen 2022
ALERGENY – internetové odhlašování, přihlašování obědů
www.2zskolin.cz
Pondělí
3.10.

polévka gulášová
čočka trochu jinak, kuř. roláda, kys. okurka
nudle s kakaem, ovoce

Úterý
4.10.

polévka zel vývar s těst. zavářkou
vepřový guláš, celozr. knedlík, ovoce

Středa
5.10.

polévka z fazolových lusků
karbanátek, bram. kaše, zelenina
rybí prsty, bram. kaše, zelenina

Čtvrtek
6.10.

polévka pórková
kuřecí směs na kari, rýže

Pátek
7.10.

polévka zel. vývar s pohan. vločkami
plněné bram. knedlíky, zelí

Pondělí
10.10.

polévka zel. vývar s drožď. knedlíčky
vepřová játra na cibulce, rýže, ovoce
kuskus s kuřecím masem, ovoce

NEBO

Úterý
11.10.

polévka hrachová
rybí filé smažené, brambory, tzatziky
cordon bleu, brambory, tzatziky

NEBO

Středa
12.10.

polévka krupicová s vejcem
rajská omáčka, vař. hovězí maso, housk. knedlík

Čtvrtek
13.10.

polévka špenátová
žemlovka s jablky, ovoce
dýňové rizoto, ovoce

Pátek
14.10.
Pondělí
17.10.

polévka s masovými knedlíčky
krůtí maso na paprice, těstoviny, moučník
polévka zel. vývar s kapustou a rýži
poděbradské maso, housk. knedlík, ovoce

Úterý
18.10.

polévka brokolicový krém
kuřecí plátek přírodní, ratatouille, bram. kaše

Středa
19.10.

polévka drůbeží s nudlemi
hovězí pečeně na žampiónech, rýže

NEBO

NEBO

NEBO

Čtvrtek
20.10.

polévka z jarní zeleniny
čevabčiči, brambory, cibule, hořčice
losos na másle, bram. mrkvové pyré

Pátek
21.10.

polévka zel. vývar s kuskusem
boloňská omáčka, špagety sypané sýrem, ovoce

Pondělí
24.10.

polévka cibulová
krkonošské rizoto, červ. řepa

Úterý
25.10.

polévka zel. vývar s vločkami
vepř. maso pečené, bram. knedlík, kedlubnové zelí
králičí stehno pečené, bram. knedlík, kedlubnové zelí

Středa
26.10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Čtvrtek
27.10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Pátek
28.10.

STÁTNÍ SVÁTEK

Pondělí
31.10.

polévka z červené čočky
bram. šišky s mákem, ovoce
filé zapečené s brokolicí a sýrem, brambory, ovoce
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 15. DO 20. DNE V MĚSÍCI, NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ
OD 7.00 – 7.30 HODIN NEBO OD 13.00 DO 15.00 HODIN
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
PROSÍME, HLÍDEJTE SI TERMÍN PLATEB, DĚKUJEME.

CENY OBĚDŮ S PLATNOSTÍ OD 1.9. 2022
SKUPINA 7 – 10
SKUPINA 11- 14
15 A VÍCELETÍ
STUDENTI
ZAMĚSTNANCI
BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI
CIZÍ

29,- Kč
31,- Kč
32,- Kč
33,- Kč
17,- Kč + 16,- Kč
33,- Kč
66,- Kč

NEBO

NEBO

NEBO

