
  01.01.2023 31.01.2023 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Ne  1.1. polévka Nový rok 

Po  2.1. polévka Prázdniny 

Út  3.1. polévka z hlávkového zelí (A: 01,07,10,12) 

 oběd 1 vepřová pečeně selská, brambory (A: 01,07) 

 oběd 2 vepřová pečeně selská, bramborová kaše m. m. (A:01,07) 

St  4.1. polévka hrstková (A: 01,07) 

 oběd 1 klopsy, rajská omáčka, těstoviny (A: 01,03,06,07,09) 

 oběd 2 tortilla plněná kuřecím masem, zelenina, dresink (A: 07) 

Čt  5.1. polévka zeleninový vývar s nudlemi (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 bramborové knedlíky s cibulkou (A: 01,03,07) 

 oběd 2 hovězí podlesácká pochoutka (houby, pór, paprika), rýže jasmínová (A: 01,07) 

Pá  6.1. polévka zeleninový vývar s kapáním (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 čočka na kyselo, vejce vařené, chléb, okurka sterilovaná (A: 01,03,07) 

 oběd 2 kuřecí plátek zapečený se šlehačkou, rýže jasmínová (A: 01, 06, 07) 

Po  9.1. polévka zeleninová krémová (A: 01,07,09) 

 oběd 1 šlehaná sekaná, bramborová kaše m. m., okurka sterilovaná (A: 01,07) 

 oběd 2 lasagne se špenátem, sýr, čerstvá zelenina – obloha (A: 01,03,07) 

Út  10.1. polévka zeleninový vývar s cizrnou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 vepř. plátek po novohradsku (smetana, steril. zel., žampiony), houskový knedlík 
(kynutý) (A: 01,03,06,07) 

 oběd 2 ryba na másle, brambory m. m. (A: 04,07) 

St  11.1. polévka bramborová (A: 01,07,09) 

 oběd 1 krůtí nudličky s anglickou slaninou, brambory, (A: 01,06,07,10,12) 

 oběd 2 těstovinový salát se šunkou a čerstvou zeleninou (A: 01,03,06,07,10) 

Čt  12.1. polévka kuřecí s jarní zeleninou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 domácí buchty plněné tvarohem / jablky (A: 01,03,07,12) 

 oběd 2 smažený sýr, brambory m. m., tatarka (A: 06,07) 

Pá  13.1. polévka hráškový krém (A: 01,07) 

 oběd 1 hovězí šťavnatá pečeně, rýže parboiled (A: 01,07,09) 

 oběd 2 zapečené brambory se smetanou a pórkem, sýr, červená řepa - obloha (A: 07,10) 

Po  16.1. polévka zeleninový vývar s rýží (A: 01,07,09) 

 oběd 1 karbanátek z rybího filé – smažený, bramborová kaše m. m. (A: 01,03,04,06,07) 

 oběd 2 masová směs (vepřové, kuřecí, ....), bulgur (A: 01,06,07) 

Út  17.1. polévka drožďová (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 vepřový perkelt po maďarsku, těstoviny (A: 01,07) 

 oběd 2 zapečená brokolice se šunkou, brambory m. m. (A: 06,07) 

St  18.1. polévka koprová (kulajda) (A: 01,03,06,07) 

 oběd 1 drůbeží játra na cibulce s pórkem, rýže jasmínová (A: 01,07) 

 oběd 2 králičí stehna na česneku, brambory (A: 07) 

Čt  19.1. polévka zeleninová s jáhly (A: 01,03,07,08,09) 

 oběd 1 červené fazole po mexicku (č. fazole, kukuřička, kečup, h. maso), rohlík cereální (A: 
01,07) 

 oběd 2 hovězí štěpánská (h. maso, anglická sl., vejce), rýže basmati (A: 01,03,07) 

Pá  20.1. polévka eintopf (hl. zelí, kořen. zel., brambor) (A: 01,07,09) 

 oběd 1 kuřecí plátek přírodní, brambory (A: 01,06,07) 

 oběd 2 vepřový plátek pečený v majonéze (yofresh), brambory (A: 01,03,07,10) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platba na účet školní jídelny KB 9130311/0100 

 
                   VŠJ Králová Jana 

ŠJ 20. Základní školy 

378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 

01.01.2023 31.01.2023 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Po  23.1. polévka kmínová s vejcem (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 kuskus rizoto z vepřového masa se sýrem, zelenina – obloha (A: 01,07,09) 

 oběd 2 segedínský guláš, houskový knedlík (kynutý) (A: 01,03,07,12) 

Út  24.1. polévka zeleninový vývar s kuskusem (A: 01,07,09) 

 oběd 1 kuře ala kachna (na kmíně), rýže parboiled dušená (A:01,07,09) 

 oběd 2 špagety aglio olio (špagety, česnek, bazalka, paprika) (A: 01,03,07) 

St  25.1. polévka čočková (A: 01,07) 

 oběd 1 vepřové nudličky s grilovacím kořením, brambory (A:01,07,10) 

 oběd 2 bramborové šišky se strouhankou na sladko (A: 01,03,07) 

Čt  26.1. polévka česneková s pohankou (A: 01,07) 

 oběd 1 azu po tatarsku, rýže jasmínová (A: 01,07) 

 oběd 2 holandský řízek, brambory m. m., kompot ovocný (A: 01,03,06,07) 

Pá  27.1. polévka hovězí vývar s jarní zeleninou a červenou čočkou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 francouzské brambory, okurka sterilovaná (A: 03,07) 

 oběd 2 kuřecí plátek přírodní, rýže jasmínová, mrkev duo s fazolkou (A:01,03,06,07,09,10,11) 
 Po  30.1. polévka zimní zeleninová s rýžovými vločkami (A: 01,07,09) 

 oběd 1 vepřová kýta hamburská, těstoviny (A: 01,06,07,09,10) 

 oběd 2 rybí filé zapečené s kečupem a vejci, brambory šťouchané s pažitkou m. m. (A: 
03,04,07) 

Út  31.1. polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 moravský vrabec, dušené hlávkové zelí, houskový knedlík (kynutý) (A: 
01,03,06,07,10,12) 

 oběd 2 těstoviny po milánsku s hovězím masem, sýr (A: 01,03,07,09) 

                                                                   
                                                                   *** Strava určená k okamžité spotřebě *** 
                                                               *** Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena! *** 

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


