
 01.12.2020 31.12.2020 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Út  1.12. polévka žampionový krém (A: 01,07) 

 oběd 1 zapečené těstoviny s uzeným masem, okurka sterilovaná (A: 01,03,07) 

St  2.12. polévka zeleninový vývar s nudlemi (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 plzeňský guláš, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07,10) 

Čt  3.12. polévka čočková (A: 01,07) 

 oběd 1 hovězí na slanině, brambory, zelenina (A: 01,07) 

Pá  4.12. polévka selská (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 hrachová kaše s cibulkou, šlehaná sekaná, okurka sterilovaná – příloha, chléb (A: 
01,07) 

Po  7.12. polévka zeleninový vývar s jáhly (A: 01,07,09) 

 oběd 1 vepřová kýta na paprice (smetanová om.), těstoviny (A: 01,07) 

Út  8.12. polévka s játrovou rýží (A: 01,07,09) 

 oběd 1 čevabčiči, obloha (červená cibule, hořčice), brambory m.m. 
(A: 01,03,06,07,10) 

St  9.12. polévka gulášová (A: 01,07,10) 

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

Čt  10.12. polévka ragú s rýží (A: 01,07,09) 

 oběd 1 ryba na kmíně, citrón, bramborová kaše m.m., (A: 04,06,07) 

Pá  11.12. polévka rajská s těstovinou (A: 01,03,07) 

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

Po  14.12. polévka zeleninový vývar s kuskusem (A: 01,07,09) 

 oběd 1 vepřová pečeně, špenát dušený, bramborové knedlíky (A: 01,03,07) 

Út  15.12. polévka krupicová s vejcem, *vánočka (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 masová směs (vepřové, kuřecí, ....), brambory, zelenina - obloha (A: 01,06,07) 

St  16.12. polévka česneková s bramborem (A: 01,07) 

 oběd 1 mrkev dušená s vepřovým masem, domácí rozpeky (A: 01,03,07) 

Čt  17.12. polévka z míchaných luštěnin (A: 01,07) 

 oběd 1 kuřecí stehno pečené na másle, bramborová kaše, zelenina obloha (A: 
01,03,06,07,09,10,11) 

Pá  18.12. polévka z jarní zeleniny s červenou čočkou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07,09) 

Po  21.12. polévka rybí krémová (A: 01,04,07,09) 

 oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m. (A: 01,03,06,07) 

Út  22.12. polévka masový vývar s těstovinou (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 bramborový guláš s uzeninou, chléb (A: 01,06,07) 

St  23.12. polévka Vánoční prázdniny (A: 01,07,09) 

Čt  24.12. polévka Štědrý den 

Pá  25.12. polévka 1. svátek vánoční 

Po  28.12. polévka 2. svátek vánoční 

Út  29.12. polévka Vánoční prázdniny 

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

01  
03  
04  
06  
07 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby                    
Mléko 

09  
10  
11  
12 

Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


