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Po  3.4. polévka Vločková polévka (A: 01,01d,07,09)
oběd 1 Párek nebo vejce, čočka na kyselo, okurek (A: 01,01a,10)
oběd 2 Vepřové maso s houbovou omáčkou, těstoviny (A: 01,01a,07,10)

Út  4.4. polévka Hovězí polévka s masem a těstovinami (A: 01,03,07,09,13)
oběd 1 Kuřecí nudličky na kari, rýže (A: 01,01a,07)
oběd 2 Domácí buchty s mákem a tvarohem (A: 01,01a,03,07,12)

St  5.4. polévka Květáková polévka s vejci (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 Staropolský bigos, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07)
oběd 2 Krůtí játra na roštu, brambor, jogurtový dresink (A: 01,01a,03,06,07,09,10)

Čt  6.4. polévka Česneková polévka s bramborem a osmaženým chlebem (A: 01,01a,01b,07,09)
oběd 1 Šunkové flíčky zapečené s uzeným masem, červená řepa (A: 01,03,07)
oběd 2 Vepřová kapsa plněná šunkou a nivou, brambor, okurkový salát (A: 07)

Pá  7.4. polévka Rajčatová polévka s nudlemi (A: 01,01a,03,09)
oběd 1 Lossos s medem a hořčicí, brambor, zelenina (A: 01,04,07,10)
oběd 2 Rozházený španělský ptáček, rýže (A: 01,01a,03,10)

Po  10.4. polévka Polévka z míchaných luštěnin (A: 01,01a,09)
oběd 1 Pangasius po srbsku, brambor / americké brambory (A: 04)
oběd 2 Rizoto z kuřecího masa, okurek (A: 01,03,06,07,09,10,13)

Út  11.4. polévka Hovězí polévka s kroupami (A: 01,01c,03,07,09,13)
oběd 1 Králičí hřbet na divoko, bramborový knedlík (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 2 Kuřecí nudličky po čínsku, rýže

St  12.4. polévka Frankfurtská polévka s bramborem (A: 01,01a)
oběd 1 Hovězí guláš, těstoviny (A: 01,01a)
oběd 2 Tvarohové knedlíčky sypané perníkem (A: 01,01a,03,06,07,13)

Čt  13.4. polévka Hovězí polévka s kuskusem (A: 01,03,07,09,13)
oběd 1 Kuřecí maso na paprice, těstoviny (A: 01,01a,07)

Út  18.4. polévka Polévka z rybího filé (A: 01,01a,04,07,09)
oběd 1 Uzená kotleta, hrachová kaše s cibulkou, okurek (A: 01,01a,10)
oběd 2 Zapečené penne s kuřecím masem, sterilovaný salát (A: 01,06,07,09,10)

St  19.4. polévka Hovězí polévka se sýrovým kapáním (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 Holandský řízek, brambor, okurkový salát se zakysanou smetanou (A:

01,01a,01d,03,07)
oběd 2 Hovězí nudličky na rajčatech a paprikách, rýže (A: 01,01a,07)

Čt  20.4. polévka Ruský boršč (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Špagety s vepřovým masem, sýr, červená řepa (A: 01,03,06,07,09,13)
oběd 2 Hovězí maso vařené nebo vejce, křenová omáčka, vícezrnný knedlík (A:

01,01a,03,07)
Pá  21.4. polévka Hovězí polévka s těstovinovou rýží (A: 01,03,09)

oběd 1 Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07,09,10)
oběd 2 Nudle s mákem (A: 01,07)

Po  24.4. polévka Čočková polévka (A: 01,01a,09)
oběd 1 Vepřový řízek přírodní, brambor, zeleninová obloha (A: 01,01a,07,09)
oběd 2 Kuřecí perkelt, petrželová rýže

Út  25.4. polévka Cibulová polévka se sýrovými krutony (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Záhorácký závitek, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07)
oběd 2 Květák jako mozeček, brambor, rajčatový salát (A: 03,07)

St  26.4. polévka Zelná polévka s bramborem (A: 01,01a,07)
oběd 1 Hovězí guláš s fazolemi, těstoviny (A: 01,01a)
oběd 2 Pizza se šunkou, žampiony a sýrem (A: 01,01a,03,06,07,09,13)

Čt  27.4. polévka Hovězí polévka s písmenkama (A: 01,03,09)



03.04.2017 28.04.2017
Jídelní lístek

od

             Školní jídelna Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, 551 02 Josefov
                             tel: 491 812 251      E-mail: sj.josefov@seznam. cz

do

oběd 1 Rybí prsty smažené, bramborová kaše, okurkový salát (A: 01,01a,03,04,07)
oběd 2 Hovězí kostičky na pepři, rýže (A: 01,01a)

Pá  28.4. polévka Zbojnická polévka s haluškami (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 Boloňská vepřová směs, švábské špecle (A: 01,03,06,07,09,13)
oběd 2 Buchtičky s vanilkovým krémem (A: 01,01a,03,07)

             Přejeme Vám dobrou chuť!  Změna jídelního lístku vyhrazena!
Informace o množství pokrmu dle zákona 110/97 je k dispozici v kanceláři ŠJ
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


