
  01.05.2021 31.05.2021 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Po  3.5. polévka zeleninový vývar s nudlemi (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 vepřová pečeně selská, brambory, ledový salát – zelenina příloha (A: 01,07) 

Út  4.5. polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 hovězí guláš, rýže (A: 01,07,10) 

St  5.5. polévka čočková se zeleninou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 obalovaný karbanátek, bramborová kaše m.m., salát okurkový (A: 01,03,06,07) 

Čt  6.5. polévka selská (A: 01,03,07,09) 

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

Pá  7.5. polévka zeleninová s fazolí (A: 01,07,09) 

 oběd 1 bratislavské vepřové maso (koř.zelenina, hrášek, smetana, protlak), těstoviny (A: 
01,07,09) 

Po  10.5. polévka z hlávkového zelí (A: 01,07,10,12) 

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

Út  11.5. polévka brokolicová krémová (A: 01,07) 

 oběd 1 azu po tatarsku (hovězí m., protlak, okurka, koření), rýže jasmínová, paprika obloha 
(A: 01,07) 

St  12.5. polévka ragú s rýží (A: 01,07,09) 

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

Čt  13.5. polévka zeleninová s drožďovými nočky (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 selský špíz v pánvi (vepř.m, kuř.m, paprika, cibule, angl.slanina), brambory (A: 07,10) 

Pá  14.5. polévka z ovesných vloček (A: 01,03,09) 

 oběd 1 klopsy, rajská omáčka, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,06,07,09) 

Po  17.5. polévka hovězí vývar s jarní zeleninou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 květák smažený, brambory m.m., yofresh (A: 01,03,07,10) 

Út  18.5. polévka česneková s bramborem (A: 07) 

 oběd 1 hovězí pečeně na paprikách, těstoviny (A: 01,07) 

St  19.5. polévka zeleninový vývar s cizrnou (A: 01,07,09) 

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

Čt  20.5. polévka bramborová (A: 01,07,09) 

 oběd 1 marocký kuskus (mrkev, hrášek, kukuřice), kuřecí m. (A: 01,03,06,07,09) 

Pá  21.5. polévka hrstková (A: 01,07) 

 oběd 1 kuřecí plátek přírodní, opečené brambory, čerstvá zelenina – příloha (A: 01,07) 

Po  24.5. polévka rybí s opraženou houskou (A: 01,04,07,09) 

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

Út  25.5. polévka celerová (A: 01,07,09) 

 oběd 1 krůtí prso protýkané slaninou, bramborová kaše, zelenina (A: 01,07,10) 

St  26.5. polévka zeleninový vývar s pohankou (A: 01,07,09) 

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

Čt  27.5. polévka s játrovou rýží, moučník – perník z kefírového mléka (A: 01,03,07,08,09,12) 

 oběd 1 fazole po boloňsku, rohlík (světlý, tmavý) (A: 01,07,09) 

Pá  28.5. polévka zeleninový vývar s jáhly (A: 07,09) 

 oběd 1 výpečky z vepřového masa, špenát dušený, brambory m.m. (A: 01,03,06,07) 

Po  31.5. polévka hrachová (A: 01,07) 

 oběd 1 lasagne s mletým masem, ledový salát (A: 01,07) 

Seznam alergenů: 

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

01  
03  
04  
06  

Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby                    

08  
09  
10  
11  

Skořápkové plody (mandle..)    
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
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Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

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

07 Mléko 12 Oxid siřičitý a siřičitany 


