Jídelníček
Od 1.5.2019 – 17.5.2019

Středa
1.5.
Čtvrtek
2.5.

STÁTNÍ

SVÁTEK

Polévka česneková (3, 12)
1. Pečené kuře, rýže, kompot, vit.nápoj (1a, 12)
2. Gymnázium ředitelské volno – Nepřihlašovat !!!

Pátek
3.5.

Polévka rajská s těstovinou (1a, 12)
1. Karlovarský guláš, těstoviny, čaj (1a, 12)
2. Gymnázium ředitelské volno – Nepřihlašovat !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí
Polévka čočková (1a, 12)
6.5.
1. Vepřová pečeně, dušený hrášek, vařené brambory, ovoce, vit.nápoj (1a, 7, 12)
2. Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, ovoce, vit.nápoj (1a)
Úterý
7.5.
Středa
8.5.
Čtvrtek
9.5.

Polévka z jarní zeleniny (1a, 9)
1. Bramborový guláš, pečivo, čaj (1a, b, 12)
2. Pečená kuřecí křídla, šťouchané brambory, čaj (1a)
STÁTNÍ

SVÁTEK

Polévka pórková s ovesnými vločkami (1a, d, 7)
1. Krůtí maso s červenou fazolí, pečivo, ovoce, led.čaj (1a, 12)
2. Rybí filé po mexicku, vařené brambory, ovoce, led.čaj (4, 7)

Pátek
10.5.

Polévka bramborová (1a, 12)
1. Kuřecí maso po čínsku, rýže, čaj (1a)
2. Fazolový salát s balkánským sýrem, cel.pečivo, čaj (1a, 6, 7, 11)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí
Drůbeží vývar s vlasovými nudlemi (1a, 9)
13.5.
1. Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík, ovoce, led.čaj (1a, 3, 7)
2. Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, okurek, ovoce, led.čaj (7, 12)
Úterý
14.5.

Polévka fazolová (1a, 12)
1. Krůtí maso alá bažant, kuskus, salát, vit.nápoj (1a)
2. Rybí filé na celeru a pórku, vařené brambory, salát, vit.nápoj (4, 7, 9)

Středa
15.5.

Ruský boršč (1a, 9, 12)
1. Rýžová kaše s čokoládou a cukrem, kompot, ovoce, ochucené mléko, čaj (1a, 7, 12)
2. Kuřecí steak, vařené brambory, kompot, ovoce, čaj (1a, 12)

Čtvrtek
16.5.

Polévka kmínová s vejci (1a, 3)
1. Kyjevský závitek, rýže, pudink, vit.nápoj (1a, 3, 7, 10, 12)
2. Květák na mozeček, vařené brambory, salát, pudink, vit.nápoj (3, 7)

Pátek
17.5.

Polévka koprová (1a, 7, 12)
1. Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát, vit.nápoj (1a, 3, 7, 12)
2. Čočkový salát s kuřecím masem, cel.pečivo, salát, vit. nápoj (1a, 6, 11, 12)

Jídelníček
Od 20.5.2019 – 31.5.2019

Pondělí
20.5.

Polévka hrachová (1a, 12)
1. Krůtí medailonky na přírodní šťávě, rýže, salát, ovocný čaj (1a)
2. Gymnázium ředitelské volno – Nepřihlašovat !!!

Úterý
21.5.

Polévka krupicová s vejci (1a, 3)
1. Masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny, vit.nápoj (1a, 3, 7)
2. Gymnázium ředitelské volno – Nepřihlašovat !!!

Středa
22.5.

Polévka s cizrnou a kroupami (1c, 12)
1. Kuřecí plátek na žampionech, vařené brambory, salát, ovoce, čaj (1a)
2. Kuskus s tofu a zeleninou, salát, ovoce, čaj (1a)

Čtvrtek
23.5.

Polévka květáková (1a, 7)
1. Vařené vejce, čočka na kyselo, okurek, chléb, moučník, ovocný čaj (1a, 3, 10, 12)
2. Rybí filé na másle, vařené brambory, salát, moučník, ovocný čaj (1a, 3, 4, 7)

Pátek
24.5.

Polévka petrželová s opraženou houskou (1a, 7)
1. Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, červená řepa, vit.nápoj (1a, 3, 7, 12)
2. Špagety po boloňsku se sýrem, vit.nápoj (1a, 3, 6, 7)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí
Polévka hrstková (1a, 12)
27.5.
1. Kuřecí plátek na kari, rýže, vit.nápoj (1a)
2. Játrová omáčka, houskový knedlík, vit.nápoj (1a, 3, 7, 12)
Úterý
28.5.

Polévka kapustová (1a, 12)
1. Opečená klobása, fazole na kyselo, okurek, chléb, ovocný čaj (1a, b, 12)
2. Zapečené těstoviny s uzeninou, okurek, ovocný čaj (1a, 3, 7, 12)

Středa
29.5.

Hovězí vývar s drobením (1a, 9)
1. Selská vepřová pečeně, vařené brambory, ovoce, čaj (1a, 12)
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, ochucené mléko, čaj (1a, 3, 7)

Čtvrtek
30.5.

Polévka jáhlová se zeleninou (1a, proso, 7)
1. Hovězí stroganov, rýže, pudink, vit.nápoj (1a, 7)
2. Rybí filé se zeleninou, vařené brambory, pudink, vit. nápoj (1a, 4, 7)

Pátek
31.5.

Polévka z kysaného zelí (1a, 12)
1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená řepa, ledový čaj (1a, 3, 7, 12)
2. Zeleninový salát s mozzarellou, cel.pečivo, červená řepa, ledový čaj (1a, 6, 7, 11, 12)

Přejeme Vám dobrou chuť.
Jídla připravil kolektiv školní jídelny.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Moučníky a ovoce dle možností.

