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Čtvrtek polévka Fazolová polévka s párkem

oběd 1 Kuřecí plátek na žampionech, rýže1.9.
nápoj Redmax, ovoce

Pátek polévka Hovězí poévka se sýrovým kapáním

oběd 1 Smažený vepřový řízek, brambor, okurkový salát2.9.
nápoj Ochucené mléko, Linie, ovoce

Pondělí polévka Žampionová polévka

oběd 1 Pangasius na slanině, brambor, ledový salát5.9.
oběd 2 Kuřecí perkelt, hrášková rýže

nápoj Ovocné mléko, Linie

Úterý polévka Hovězí polévka s kuskusem

oběd 1 Zapečené penne s hovězím masem, červená řepa6.9.
oběd 2 Sýrové smaženky, brambor, jogurtový dresink, zelenina

nápoj Ochucené mléko, Redmax, ovoce

Středa polévka Dršťková polévka, selský rohlík

oběd 1 Kuřecí na paprice, těstoviny7.9.
oběd 2 Domácí buchty se švestkami

nápoj Bílá káva, instantní čaj, ovoce

Čtvrtek polévka Hovězí polévka se strouháním

oběd 1 Vepřová kapsa, brambor, okurkový salát8.9.
oběd 2 Lašský vepřový guláš, bramborový knedlík

nápoj Ovocné mléko, Redmax, ovoce

Pátek polévka Česneková polévka s osmaženým chlebem

oběd 1 Uzená pečeně, hrachová kaše, okurek9.9.
oběd 2 Vepřové maso na pepři, rýže,

nápoj Ochucené mléko, instantní čaj

Pondělí polévka Hovězí polévka se šunkovými knedlíčky

oběd 1 Rybí filé zapečené s brokolicí, brambor12.9.
oběd 2 Vepřový guláš po italsku, těstoviny

nápoj Ovocné mléko, Linie, ovoce

Úterý polévka Zelná polévka s klobásou

oběd 1 Vepřová pečeně na zelenině, houskový knedlík13.9.
oběd 2 Rýžová kaše s kakaem

nápoj Kakao, juice 100%

Středa polévka Hovězí polévka s kapáním

oběd 1 Pečené kuřecí stehno, brambor, rajčatový salát14.9.
oběd 2 Kuřecí stehno po srbsku, dušená rýže, rajčatový salát

nápoj Mléko, citrónová šťáva

Čtvrtek polévka Kmínová polévka s vejcem

oběd 1 Párek nebo vejce, čočka na kyselo, okurek15.9.
oběd 2 Husarská roláda, brambor, zelenina

nápoj Ovocné mléko, Linie, ovoce

Pátek polévka Hovězí polévka se špenátovými knedlíčky



01.09.2016 30.09.2016
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 Rizoto z vepřového masa, červená řepa16.9.
oběd 2 Vepřová kýta špikovaná, máslové noky

nápoj Ochucené mléko, instantní čaj

Pondělí polévka Hrachová polévka

oběd 1 Uzená kotleta, bramborová kaše. okurkový salát19.9.
oběd 2 Hovězí guláš, těstoviny

nápoj Ochucené mléko, instantní čaj

Úterý polévka Hovězí polévka s masem a nudlemi

oběd 1 Vepřový plátek přírodní, rýže, zelenina20.9.
oběd 2 Nudle s mákem

nápoj Kakao, Redmax, ovoce

Středa polévka Cibulová polévka s osmaženou houskou

oběd 1 Máslový vepřový řízek, brambor, zelný salát s paprikou21.9.
oběd 2 Kuřecí směs po boloňsku, špagety

nápoj Ovocné mléko, 100% juice

Čtvrtek polévka Hovězí polévka s drožďovými knedlíčky

oběd 1 Lossos s medem a hořčicí, brambor, tatarská omáčka22.9.
oběd 2 Kovbojské fazole, chléb

nápoj Mléko, ovocná šťáva, ovoce

Pátek polévka Slepičí vývar se strouháním

oběd 1 Svíčková na smetaně, houskový knedlík23.9.
oběd 2 Sázené vejce, brambor, špenát

nápoj Ovocné mléko, ovocná šťáva, ovoce

Pondělí polévka Zeleninová polévka

oběd 1 Vídeňský párek, fazole v tomatě, okurek26.9.
oběd 2 Kuřecí plátek na medu, brambor, zelenina

nápoj Ovocné mléko, Linie, ovoce

Úterý polévka Bramborová polévka

oběd 1 Špagety s kuřecím masem, kečupem a sýrem27.9.
oběd 2 Bavorské vdolečky

nápoj Kakao, džus 100%

Čtvrtek polévka Špenátová polévka

oběd 1 Pangasius zapečený se sýrem a šunkou, brambor, jogurtový dresink29.9.
oběd 2 Krůtí játra na cibulce, rýže, zelenina

nápoj Ochucené mléko, Redmax, ovoce

Pátek polévka Hovězí polévka s písmenkama

oběd 1 Hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, houskový knedlík30.9.
oběd 2 Brambory s tvarohem

nápoj Mléko, ovocná šťáva, ovoce

             Přejeme Vám dobrou chuť!  Změna jídelního lístku vyhrazena!


