
  01.02.2023 28.02.2023 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

St  1.2. polévka z jarní zeleniny (A: 01,07,09) 

 oběd 1 vepřový kotlet přírodní, brambory, obloha (baby mrkev, hrášek) (A: 01,07,10) 

 oběd 2 vepřový kotlet přírodní, rýže jasmínová, obloha (baby mrkev, hrášek) (A: 01,07,10) 

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

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

 oběd 2 kuřecí paličky v marinádě, brambory (A: 07) 

   
Pá  3.2. polévka POLOLETNÍ PRÁZDNINY (A: 01,03,07) 

Po  6.2. polévka zeleninový vývar s těstovinou (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 vepřová pečeně frankfurtská, těstoviny (A: 01,06,07) 

 oběd 2 ryba na bylinkách, brambory m.m. (A: 04,06,07) 

   
Út  7.2. polévka kuřecí s rýží (A: 01,07,09) 

 oběd 1 čočka podle Jamieho Olivera (čočka, rajče, mrkev, rozmarýn, bílý jogurt), vejce vařené, 
okurka sterilovaná – příloha, chléb (A: 01,03,07) 

 oběd 2 hovězí maso po námořnicku "námořník" (koř.zel.,angl.sl.) dušená rýže (A: 01,07,09) 
    

St  8.2. polévka česneková s bramborem (A: 01,07) 

 oběd 1 obalovaný karbanátek, brambory m.m., čerstvá zelenina – příloha (A: 01,03,06,07) 

 oběd 2 těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, ledový salát – zelenina příloha (A: 
01,03,07) 

   
Čt  9.2. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09) 

 oběd 1 kuřecí plátek přírodní, rýže se zeleninou (A: 01,03,06,07,09,10,11) 

 oběd 2 zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa – obloha (A: 01,03,07) 

   
Pá  10.2. polévka hovězí rychlá (A: 01,03,07,09) 

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

 oběd 2 výpečky z vepřového masa, brambory, zelí kysané – obloha (A: 01,06,07,12) 

   
Po  13.2. polévka jarní prázdniny 

Út  14.2. polévka jarní prázdniny 

St  15.2. polévka jarní prázdniny 

Čt  16.2. polévka jarní prázdniny 

Pá  17.2. polévka jarní prázdniny 

Po  20.2. polévka zeleninová se strouháním (A: 01,03,07,09) 

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

 oběd 2 vepřové maso po toskánsku (zapečené v zeleninové omáčce), bramborové noky 
(A: 01,03,06,07,09,10,11) 

   
Út  21.2. polévka selská (A: 01,03,07,09) 

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

 oběd 2 kuřecí řízečky v sezamovém obalu, brambory m.m., salát rajčatový s cibulí (A: 
01,03,06,07,08,11) 

   
St  22.2. polévka tomatová (rajská) s těstovinou 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Platba na účet školní jídelny KB 9130311/0100 

VS obdržíte v kanceláři VŠJ  

**** 
Nevaří se: 

3. 2. 2023 Školní prázdniny 

13. 2. - 17. 2. 2023 Školní prázdniny 
                                                                                                                                                                                              VŠJ Králová Jana 

ŠJ 20. Základní školy 

378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 

01.02.2023 28.02.2023 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

 oběd 2 haše (maso hovězí, vepřové), brambory m.m., okurka sterilovaná – příloha (A: 
01,03,07) 

   
Čt  23.2. polévka s játrovou rýží (A: 01,07,09) 

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

 oběd 2 krůtí nudličky, kuskus (A: 01,06,07,10) 

   
Pá  24.2. polévka vločková (A: 01,07,09) 

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

 oběd 2 pštrosí vejce (vejce, mleté vepř. maso), brambory m.m., okurka sterilovaná – příloha 
(A: 01,03,06,07) 

   
Po  27.2. polévka celerová s kostičkou (A: 01,07,09) 

 oběd 1 hovězí maso po myslivecku (maso, kořenová zelenina, koření na divočinu), rýže 
jasmínová (A: 01,07,09) 

 oběd 2 krůtí maso po kanadsku (maso, moravanka, kečup, česnek), bramborové knedlíky (A: 
01,03,06,07) 

   
Út  28.2. polévka ragú s bramborem (A: 01,07,09) 

 oběd 1 zapečený kuřecí plátek na žampionech se smetanou, brambory (A: 
01,03,06,07,09) 

 oběd 2 nudle s mákem na sladko (A: 01,07) 

   

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

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


