
 

 01.02.2021 28.02.2021 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Po  1.2. polévka z hlávkového zelí (A: 01,07) 

 oběd 1 obalovaný karbanátek, brambory m.m., rajčatový salát (A: 01,03,06,07) 

Út  2.2. polévka z míchaných luštěnin (A: 01,07) 

 oběd 1 kuřecí plátek přírodní, rýže s kukuřičkou, paprika obloha (A: 01,06,07) 

St  3.2. polévka písmenková (zeleninový vývar s těstovinou) (A: 01,03,07,09) 

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

Čt  4.2. polévka zeleninová s krupicovými noky (A: 01,03,07,09) 

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

Pá  5.2. polévka bramborová (A: 01,07,09) 

 oběd 1 výpečky z vepřového masa, brambory, zelí kysané – obloha (A: 01,06,07,12) 

Po  8.2. polévka zeleninová s fazolí (A: 01,07,09) 

 oběd 1 hovězí maso po námořnicku "námořník"(koř.zel.,angl.sl.), dušená rýže (A: 01,07,09) 

Út  9.2. polévka s játrovou rýží (A: 01,07,09) 

 oběd 1 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (A: 01,03,07) 

St  10.2. polévka kuřecí s jarní zeleninou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 květák smažený, brambory m.m., yofresh, čerstvá zelenina – obloha (A: 
01,03,06,07,10) 

Čt  11.2. polévka selská (A: 01,03,07,09) 

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

Pá  12.2. polévka tomatová s těstovinou, moučník – perník z acidofilního mléka (A: 01,03,07,08,12) 

 oběd 1 rizoto zeleninové s kuřecím masem, sýr, červená řepa – obloha (A: 01,07,09) 

Po  15.2. polévka vločková (A: 01,07,09) 

 oběd 1 vepřové maso protýkané slaninou, bramborová kaše, rajče (A: 01,07) 

Út  16.2. polévka masové ragú s rýží (A: 01,07,09) 

 oběd 1 kovbojský hrnec, pečivo (A: 01,07) 

St  17.2. polévka celerová s kostičkou (opražený chléb) (A: 01,07,09) 

 oběd 1 bramborové knedlíky sypané uzeným masem a cibulkou, zelí bíle sterilované (A: 
01,03,07,12) 

Čt  18.2. polévka starotáborská (A: 01,07,09) 

 oběd 1 krůtí nudličky, rozmarýnové brambory, rajče (A: 01,06,07,10) 

Pá  19.2. polévka gulášová (A: 01,07,10) 

 oběd 1 pizza (šunka, sýr, rajčata) (A: 01,03,06,07) 

Po  22.2. polévka z rýžových vloček (A: 01,07,09) 

 oběd 1 hovězí španělský plátek, rýže dušená (A: 01,03,06,07,10) 

Út  23.2. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 ryba na másle, brambory m.m., zelenina příloha (A: 01,03,04,06,07,11) 

St  24.2. polévka zeleninová s jáhly (A: 07,09) 

 oběd 1 vepřová pečeně frankfurtská, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,06,07) 

Čt  25.2. polévka brokolicová krémová (A: 01,07) 

 oběd 1 *kuřecí paličky v marinádě, brambory, čerstvá zelenina – obloha (A: 07) 

Pá  26.2. polévka hovězí rychlá s nudlemi / ovoce (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 bramborový guláš s uzeninou, chléb (A: 01,06,07) 
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby                    
Mléko 
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Skořápkové plody (mandle..)    
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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

                                                                   *** Strava určená k okamžité spotřebě *** 


