Školní jídelna Praha 10 Vršovická 68, příspěvková org., Břečťanová 6/2919, Praha 10 provozovna 03

Jídelní lístek
na týden od 20.09.2021 do 24.09.2021
Přesnídávka/Oběd/Svačina

Obsahuje
alergeny

20.9.21 PřesnídávkaVeka, pomazánka kedlubnovo- sýrová, zelenina, čaj, mléko
pondělí Polévka
Polévka koprová (kulajda)
Menu 1
Kuřecí nudličky po provensálsku, rýže dušená jasmínová
Nápoj
Nápoj, Mléko
Svačina
Makovka, ovoce, nápoj, mléko

7,1a

21.9.21

PřesnídávkaChléb celozrnný, tvarohová pomazánka s mrkví, zelenina,
čaj, mléko
Polévka
Polévka gulášová
Menu 1
Tilápie pečená na másle s rozmarýnem, čočka po řecku
Zákusek / Nápoj Salát z červené řepy, nápoj, mléko
Svačina
Bagetka, pomazánkové máslo s pažitkou, zelenina, nápoj,
mléko

1,3,6,7,8,11,1a,
1b,1c

PřesnídávkaHouska, rama, salám šunkový, zelenina, čaj, nápoj caro
Polévka
Polévka zeleninový vývar s bulgurem
Menu 1
Dukátové buchtičky s krémem
Zákusek / Nápoj Kompoty, nápoj, mléko
Svačina
Rohlík sýrový, ovoce, nápoj, mléko

7,1a,1c

PřesnídávkaRohlík, medové máslo, čaj, kakao
Polévka
Polévka hovězí s masem a kroupami
Menu 1
Hovězí maso vařené, omáčka koprová, houskové knedlíky
Nápoj
Nápoj, Mléko
Svačina
Jogurt ks, cornflakes, nápoj, mléko

1,3,7,1a,1c

PřesnídávkaChléb pšenično - žitný, rama, sýr hermelín, zelenina, čaj,
mléko
Polévka
Polévka mrkvová s kapáním
Menu 1
Krůtí prso pečené na másle, grilovaná zelenina, vařené
brambory
Nápoj
nápoj, Mléko
Svačina
Kaiserka, máslo, sýr eidam, zelenina, nápoj, mléko

1,3,7,1a,1c

úterý

22.9.21
středa

23.9.21
čtvrtek

24.9.21
pátek

Legenda - alergeny:
01 - Obilniny obsahující lepek.
03 - Vejce a výrobky z nich.
04 - Ryby a výrobky z nich.
06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.
08 - Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich.
09 - Celer a výrobky z něj.
11 - Sezamová semena a výrobky z nich.

Vystavil
: ................................................
Kontroloval : ................................................
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7
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13 - Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
1a - Obilniny obsahující lepek - pšenice
1b - Obilniny obsahující lepek - žito
1c - Obilniny obsahující lepek - ječmen

Převzal : ................................................
Schválil : ................................................
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