
Školní jídelna Jarošovská 746, Jindřichův Hradec

Jídelní lístek na březen 2012
-------------------------------------------
datum   polévky                     hl.jídlo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.čt  z kys.zelí s párkem      bram.taštičky s povidly syp.tvarohem, čaj,čok.nápoj,ovoce
2.pá brokolicová s vločkami  kuře kanadské,1. brambor, čaj,nápoj, rajče
                                                                       2.rýže,         -"-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.po česneková s vejcem    segedínský guláš, housk.knedlík,čaj, nápoj,.ovoce
6.út ragú s bramborem       1.rizoto z vepř.masa,kys.okurka,čaj, nápoj,moučník
                                          2. šoulet s uz.masem, kys.okurka ,  -"-
7.stř se sýr.kapáním          rybí filé na zelenině,1. bram.kaše, salát mrkvový,čaj,nápoj,mléko
                                                                           2. brambor ,     -"-
8.čt gulášová                    1. hrachová kaše, párek,       chléb,salát z červ.řepy, čaj,nápoj
                                         2. čočka po srbsku,párek ,     -"-
9.pá  se špenátovým    pikantní vepř.nudličky,1.bram.peč.s česnekem,čaj,nápoj,ovoce
         svítkem                                                      2. těstoviny,                    -"-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.po  vývar s nudlemi       masové kuličky Stroganov, 1.rýže,      čaj,nápoj,ovoce
                                                                                      2.těstoviny,  -"-
13.út luštěninová               vepř.řízek,  1.bram.kaše, okurk.salát, čaj,nápoj
                                                              2. brambor,    -"- 
14.stř  rybí maďarská          1.kuřecí na žampionech, těstoviny,čaj,mléko
                                           2.těstoviny s borůvkovým žahourem, čaj, mléko
15.čt mrkvová s těst.           1.vepřové v kapustě - brambor, čaj, nápoj,jogurt
                                           2. filé peč. na másle - brambor, -"-
16.pá s drobením          vepřová kýta,rajská om., 1.těstoviny, čaj,nápoj,mléko, ovoce
                                                                              2.housk. knedlík,  -"-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.po  s játr.knedlíčky   obal.porce-rybí filé,1. bram.kaše, salát zelný s fazolemi,čaj,nápoj
                                                                    2. bram.salát,   -"-
20.út  zeleninová s pohankou  hovězí na celeru,1.těstoviny, čaj, nápoj,jogurt
                                                                            2. rýže ,     -"-   
21.stř rajská s rýží   1. uzená kýta,míchané luštěniny, chléb,salát z číns.zelí,čaj,nápoj
                                 2.vejce,  míchané luštěniny,          -"-        
22.čt  rybí krémová            vepř.pečeně ,1.špenát, brambor,         čaj, nápoj,mléko
                                                                 2. duš.brokolice, brambor, -"-
23.pá  cibulová s bramborem  cikánská vepř.kýta,1. rýže,             čaj, nápoj,ovoce
                                                                               2.housk. knedlík,  -"-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.po  z růžičk.kapusty     mletý řízek s nivou ,1. brambor,jogurt.tatarka,čaj,nápoj,ovoce
                                                                         2.vídeňský salát, čaj,nápoj,ovoce
27.út drůbeží s obrázky    plovdivské maso,1. hráš.rýže, míchaný salát , čaj, nápoj,mléko
                                                                    2.  těstoviny ,  -"-
28.stř  bosenská              1. krupičná kaše, kompot s ovocem, čaj, čok.nápoj
                                         2. květák s vejci jako mozeček, brambor , kompot s ovocem
29.čt  bramborová se sýrem   kuřecí prsa  po římsku,1.- brambor peč.,čaj, nápoj, jogurt   
                                                                                   2.kuskus,            -"-            
30 pá s rybími knedl.        vepř.kýta na smetaně, housk.knedlík, čaj,nápoj,ovoce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
změna jídelního lístku vyhrazena
vedoucí školní jídelny Kuchařová Alena
hlavní kuchařka Vodrážková Ivana

