
12.04.2021 16.04.2021
Jídelní lístek

od

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 17.listopadu
1123/70, Ostrava - Poruba 

do

Po  12.4. snídaně 1 závin makový, mléko, čaj ovocný (A: 01a,03,07)
přesnídávka sýr žervé, rohlík grahamový (A: 01,07)

polévka rajská s rýží (A: 01,01a,07)
oběd 1 smažený sýr, brambory opékané, tatarská omáčka, čaj brusinkový, voda s citronem,

mátou a okurkou, minerálka slazená - žáci (A: 01,01a,03,07,10)
večeře 1 obložená bageta se sýrem, džusy-fruiko (A: 01,07)
večeře 2 loupáky, ovoce (A: 01a,01b,06)

Út  13.4. snídaně 1 jogurt desert, rohlík sojový, káva bílá, čaj se sirupem (A: 01,01a,01b,01c,06,07)
přesnídávka salám vysočina, kostka slunečnicová

polévka cibulová se sýrem (A: 01,01a,07)
oběd 1 vepřová bratislavská plec, knedlíky houskové, čaj ovocný, voda s citronem, mátou a

okurkou, minerálka slazená - žáci (A: 01,01a,03,07,09)
večeře 1 bábovka domácí, mléko ochucené (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 crossaint s párkem (A: 01,03,07)

St  14.4. polévka jáhlová se zeleninou
oběd 1 čočka na kyselo, vejce vařené, sterilované okurky, chléb, čaj se sirupem, voda s

citronem, mátou a okurkou, minerálka slazená - žáci, Kokosový dezert (A:
01,01a,03,06,07)

večeře 1 salát pochoutkový, rohlíky, minerálka (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 oplatek tatranka, ovoce

Čt  15.4. snídaně 1 obložené tousty, čerstvá zelenina, kakao, čaj pomerančový se zázvorem (A: 01,06,07)
přesnídávka puding se šlehačkou, rohlík grahamový (A: 01,07)

polévka zeleninová (A: 01,01a,07)
oběd 1 Krůtí kuličky se sýrovo-bylinkovým přelivem, rýže dušená, Pestrý salát s cizrnou, čaj

pomerančový se zázvorem, voda s citronem, mátou a okurkou, minerálka slazená -
žáci (A: 01,01a,03,07)

večeře 1 kuřecí řízek smažený, chléb, sterilované okurky, minerálka (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 chléb,máslo,sýr cihla (A: 01,07)

Pá  16.4. snídaně 1 koblihy, mléko, čaj brusinkový (A: 01a,03,06,07)
přesnídávka crossaint se šunkou (A: 01,03)

polévka Kulajda (A: 01,01a,03,06,07,09)
oběd 1 hovězí pečeně znojemská, tarhoňa, Ledový salát s rukolou, čaj brusinkový, voda s

citronem, mátou a okurkou, minerálka slazená - žáci (A: 01,01a)

Váha masa je v syrovém stavu!                      Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Pavla Kosmáková
Vedoucí směny : Viciáňová Monika 
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.

01 
01a
01b
01c
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Vejce

06 
07 
09 
10

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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



19.04.2021 23.04.2021
Jídelní lístek

od

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 17.listopadu
1123/70, Ostrava - Poruba 

do

Po  19.4. snídaně 1 jogurt bílý ks, čoko krém, rohlíky, mléko, čaj ovocný (A: 01,01a,07)
přesnídávka crossaint máslový (A: 01,03)

polévka pórková s kapáním (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 čevabčiči, vařené brambory, Zelný s koprem, čaj ovocný, voda s citronem, mátou a

okurkou (A: 01,01a,10)
večeře 1 Rybí salát s jogurtem, rohlíky, džusy-fruiko (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 oplatek tatranka, ovoce

Út  20.4. snídaně 1 chléb ve vajíčku, čerstvá zelenina, čaj brusinkový (A: 01,03,10)
přesnídávka sýr žervé, rohlíky (A: 01,01a,07)

polévka fazolová (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 špagety zapečené se sýrem, salát celerový, čaj brusinkový, voda s citronem, mátou a

okurkou, moučník citronovník s kousky jahod (A: 01,01a,03,07,09)
večeře 1 chléb,máslo,šunka, minerálka slazená (A: 01,07)
večeře 2 sýr a křup

St  21.4. snídaně 1 šáteček tvarohový, kakao, čaj limetkový (A: 01,03,06,07)
přesnídávka salám šunkový, rohlíky cereální (A: 01)

polévka Bramborový krém (A: 07)
oběd 1 omáčka rajská, hovězí maso dušené, těstoviny semolínové, džus, voda s citronem,

mátou a okurkou (A: 01,01a,03,07)
večeře 1 smaženky, džusy-fruiko (A: 01,01a,03,07,10)
večeře 2 koblihy (A: 01a,03,06,07)

Čt  22.4. snídaně 1 jogurt desert, rohlík grahamový, čaj s citronem (A: 01)
přesnídávka loupáky (A: 01a,01b,06)

polévka frankfurtská s párkem (A: 01,01a,07)
oběd 1 Alpský knedlík, ovoce, čaj s citronem (A: 01,01a,03,07)

večeře 1 obložená houska s kuřecím masem a dressingem, džusy-fruiko (A: 01,07)
večeře 2 olmík kapsička, rohlíky (A: 01,01a,07)

Pá  23.4. snídaně 1 chléb,máslo,sýr cihla, mléko-frapko, čaj mátový (A: 01,07)
přesnídávka mléčný snack, ovoce

polévka kmínová s vejcem (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 cmunda po kaplicku, čaj mátový (A: 01,01a,03,07)

Váha masa je v syrovém stavu!                      Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Pavla Kosmáková
Vedoucí směny : Viciáňová Monika 
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.

01 
01a
01b
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Vejce

06 
07 
09 
10

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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



26.04.2021 30.04.2021
Jídelní lístek

od

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 17.listopadu
1123/70, Ostrava - Poruba 

do

Po  26.4. snídaně 1 jogurt ovocný, rohlíky, kakao granko, čaj limetkový (A: 01,01a,07)
přesnídávka crossaint sýrový (A: 01,03,07)

polévka kedlubnová s bramborem (A: 01,01a,07)
oběd 1 vepřová pečeně cikánská, rýže dušená jasmínová, Salát z čínského zelí s kukuřicí, čaj

limetkový, voda s citronem, mátou a okurkou (A: 01,01a)
večeře 1 aspiková miska, rohlík grahamový, džusy-fruiko (A: 01,07,09,10)
večeře 2 koláč kusový (A: 01a,03,07)

Út  27.4. snídaně 1 Mozarela s rajčaty, rohlíky, čaj jablko se skořicí (A: 01,01a)
přesnídávka puding se šlehačkou, rohlíky, ovoce (A: 01,01a,07)

polévka drůbková s nudlemi (A: 01a,03,09)
oběd 1 omáčka křenová-smetanová, vejce vařené, knedlíky houskové, moučník  makovec,

čaj jablko se skořicí (A: 01,01a,03,07)
večeře 1 kuřecí řízek smažený, chléb, sterilované okurky, minerálka (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 mléčný snack

St  28.4. snídaně 1 koblihy, mléko, čaj ostružinový (A: 01a,03,06,07)
přesnídávka sýr plátkový, rohlíky cereální

polévka krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
oběd 1 mrkev s hráškem, krůtí prsa přírodní, vařené brambory, čaj ostružinový, voda s

citronem, mátou a okurkou (A: 01,01a,03,07)
večeře 1 chléb obložený-večeře, džusy-fruiko (A: 01,03,07)
večeře 2 oplatek tatranka, ovoce

Čt  29.4. snídaně 1 párek, hořčice - kečup, rohlíky, čaj se sirupem (A: 01,01a,10)
přesnídávka smaženky, čerstvá zelenina (A: 01,01a,03,07,10)

polévka špenátová s houskou (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 rybí filé s citronovo smetanovou omáčkou, těstoviny penne, čaj se sirupem, voda s

citronem, mátou a okurkou (A: 01,01a,03,06,07,09,10)
večeře 1 bábovka domácí s kokosem, mléko ochucené (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 přesnídávka, rohlíky (A: 01,01a)

Pá  30.4. snídaně 1 šáteček s marmeládou, mléko, čaj jahodový s ginkem (A: 01,07)
přesnídávka crossaint se šunkou (A: 01,03)

polévka gulášová (A: 01,01a)
oběd 1 Zeleninové placičky smažené, bramborová kaše s pažitkou, kompot míchaný, čaj

jahodový s ginkem, voda s citronem, mátou a okurkou (A: 01,01a,03,07)

Váha masa je v syrovém stavu!                      Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Pavla Kosmáková
Vedoucí směny : Viciáňová Monika 
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.

01 
01a
03 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Sójové boby (sója)

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


