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          1. 4.                 Polévka zeleninová jarní s drožďovými knedlíčky   1,3,7,9,12 
                      1          Fazolové lusky na smetaně s koprem, vejce, brambory, ovoce, nápoj KIWI   1a,3,7,12              

                      2          Hovězí maso s hráškem, rýže, zeleninový salát, nápoj kiwi   1e,7,12 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          4. 4.                 Polévka petrželová s kapáním   1,3,7,12 

                      1          Staročeské kuře, brambory, ovocná mísa, citronový nápoj   1,7,10,12 

                      2          Tvarohové LASAGNE s jablky a ořechovou krustou, ovocná mísa, mléko   1,3,7,8  
          5. 4.                 Polévka hráškový krém s nočky   1,3,7,12 

                      1          Vepřový plátek po myslivecku, BURGUR, zeleninový salát, mošt   1,9,10,12 

                      2          Rybí nákyp se zeleninou, bramborová kaše, zeleninový salát, mošt   3,4,7,9.12 
          6. 4.                 Polévka fazolová s kořenovou zeleninou   1,7,9,12 

                      1          Hovězí guláš, špaldový knedlík, jogurt, čaj ovocný   1e,3,7,12 

                      2          Květák na mozeček, brambory, zeleninový salát, jogurt, čaj ovocný   3,7,12        
          7. 4.                 Polévka bramborová se zelím   1,7,9,12 

                      1          Zapečené těstoviny s vepřovým masem, strouhaný sýr, zeleninový salát, džus   1,3,7,12 

                      2          Krůtí maso na houbách, brambory, zeleninový salát, džus   1,12 
          8. 4.                 Polévka papriková se smetanou a zelenou natí   1,7,9,12 

                      1          Holandský řízek, brambory, zeleninový salát, vitamínový nápoj   1,3,7,12 

                      2          Hrachová kaše, vepřová krkovice, sterilovaný okurek, chléb, ovoce, vitamínový nápoj   1,7 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         11. 4.                 Polévka pórková s osmaženou houskou   1,3,7,12 

                       1          Karbanátek z červené řepy, pažitkový dip, opečené brambory, ovoce, čaj s citronem   1,3,7,12 
                       2          Bratislavská vepřová kýta, těstovina, ovoce   1,7,10,12 

         12. 4.                 Polévka brokolicová s cizrnou   1,7,12 

                       1          Hovězí na slanině, rýže, zeleninový salát, džus   1,10,12 
      2  Rybí filet na másle a kmínu, bramborová kaše, zeleninový salát, džus   4,7,12                                

         13. 4.                 Polévka chlebová s kořenovou zeleninou   1,7,9,12 

                        1         Brambory pečené s cuketou a česnekem, krůtí medailonek, zeleninový salát, mošt   7,12 
                        2         Luštěninová směs se zeleninou, restovanou cibulkou, vejce, chléb, ovoce, mošt   3,7,9,12 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         19 .4.                 Polévka drůbková s těstovinou      1,7,9,12 
                        1         Bramborový guláš, rohlík, ovoce, vitamínový nápoj   1,7,12 

                        2         Hanácký koláč, ovoce, mléko   1,3,7 

         20. 4.                  Polévka koprová s bramborem    1,7,12 
                        1         Treska  se špenátem, brambory, zeleninový salát, mošt   1,3,4,7,12 

                        2          Kuskus s krůtím masem a houbami, zeleninový salát, mošt   1,12  

         21. 4.                  Polévka krupicová s cibulí   1,7,9,12                   
                        1          Sekaná, šoulet, zelí kysané, ovoce, nápoj malina   1,3,12 

                        l          Vepřové ragú, bramborové GNOCCHI, ovoce, nápoj malina   1,3,7,12 

         22. 4.                  Polévka čočková s mrkví   1,7,9,12 
                        1          TORTILLA plněná kuřecím masem , zeleninou, ovoce, džus   1e,9 

                        2         Americké kotlety, brambory s petrželkou, zeleninový salát, džus   7,10,12 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         25. 4.                  Polévka  kmínová se zeleninou   1,3,7,9,12 

                        1          Rýžová kaše, sypaná GRANKEM, ovoce, mléko  7 

                        2          Vepřová kotleta, karotka s kukuřicí, brambory, ovoce,  nápoj hruška  7,12 
         26. 4.                  Polévka  z míchaných luštěnin   1,7,9,12 

                        1          Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninová obloha, cereální sušenka, čaj  lesní směs   1,3,4,7,12 
                        2          Masové koule, rajská omáčka, těstovina, cereální sušenka, čaj lesní směs   1,3,7,12 

         27. 4.                  Polévka z vaječné jíšky 

                        1          Kuřecí prsa s česnekovou omáčkou, brambory, syrová zelenina, mošt   1,12 
                        2          Hovězí znojemská pečeně, rýže, syrová zelenina, mošt   1c,12 

         28. 4.                  Polévka mrkvová s jáhly   1,7,12 

                        1          Fazolový guláš, sezamové pečivo, míchaný tvaroh, džus  1a,7,12 
                        2          Masový nákyp, brambory, zeleninová obloha, míchaný tvaroh, džus   1,3,7,12 

         29. 4.                  Polévka česneková s bramborem   3,7,12 

                        1          Špenát, vepřové výpečky, bramborový knedlík, ovoce, nápoj jahoda   1,7,12  
                        2          Pečené papriky plněné kuskusem a TOFU na listovém salátu, ovoce, nápoj jahoda   1a,6,12  

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

       
 

        Změna jídelního lístku vyhrazena 

        Hmotnost porce odpovídá školním normám podle stanovených koecifientů. Při výdeji k dispozici pitná voda 
 

 

                                                                                                                                                    Orletová Miluše, vedoucí kuchyně  
  

                                                                                                                                        



 
                                      

                                                                                                       

                                                                                                                     
                                       

     

 
 

 

 
         

 

 
                                     

 

 
 

                                      

 
 


