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

Jídelní lístek

od 01.11.2021 do 05.11.2021
Po 1.11.

snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1

Út 2.11.

večeře 2
snídaně 1

St 3.11.

přesnídávka
polévka
oběd 1
večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
večeře 1

Čt 4.11.

večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1

Pá 5.11.

večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1

vánočka-snídaně, máslo, kakao, čaj zelený, Pomeranč (A: 01,06,07)
sýr 100g, rohlík fénix (A: 01)
Dýňová s pečenými kostičkami (A: 01,01a,07,09)
pečené kuřecí pařáty, grilované čertovy pečoky, ďábelský dressing, krvavý nápoj,
hallowenské oko - žáci (A: 01,01a,01d,03,06,07,08b,10)
HALLOWEEN
pizza se zeleninou šunkou a sýrem, čaj zelený, ovesná svačinka, rohlík obyčejný (A:
01,01a,01d,03,06,07,08b)
crossaint čokoládový, minerálka (A: 01a,03,07)
pomazánka šunková pěna, dalamánek, Jarní cibulka, mléko, müsli tyčinka, džus
100% (A: 01,01d,06,07,08b)
koblihová tyčinka (A: 01a,03,06,07)
italská (A: 01,01a,03,07)
Pestrá fazolová pánev, chléb farmářský, čaj se sirupem, actimel (A: 01,07)
krupicová kaše, smothie, čaj se sirupem, rohlík obyčejný (A: 01,01a,06,07)
rohlík s anglickou slaninou, hruška (A: 01,01a,01b,06)
čerstvý sýr matylda, chléb cibulový, rajčata, káva bílá, čaj jablko se skořicí (A:
01,01c,07)
preclík sypaný solí a kmínem (A: 01)
hovězí s játrov.knedlíčky (A: 01,01a,03,07,09)
rizoto srbské, sterilované okurky, džus, čaj jablko se skořicí, mléko, ovoce (A: 07)
krůtí nudličky s pórkem, rýže dušená jasmínová, rohlík obyčejný, čaj jablko se skořicí
(A: 01,01a,03,05,06,07,09)
mléčný výrobek, brioška (A: 01a,03,07)
pomazánka švédská, polníček, rohlík mamma mia, kakao granko, čaj šípkový (A:
01a,01b,01c,04,06,07,11)
Tvarohová kulička, jablko (A: 01,03,07)
Jáhlová se zeleninou (A: 09)
Bramborová roláda plněná uzeninou s restovanou cib, Kysané zelí, čaj šípkový (A:
01,01a,07)
Mozarela s rajčaty, rohlík sojový, rohlík obyčejný, čaj šípkový (A: 01,01a,01b,06,07)
jogurt valaška, rohlík obyčejný, švestka bluma (A: 01,01a,07)
marmeláda porcovaná, máslo, sýr-snídaně, vícezrnný rohlík, kakao, čaj hruškový se
zázvorem, banán (A: 01,06,07,12)
salám vysočina, bageta grahamová (A: 01)
pórková s kapáním (A: 01,01a,03,07)
omáčka křenová-smetanová, hovězí maso dušené, vařené brambory, čaj hruškový se
zázvorem (A: 01,01a,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01 Obiloviny obsahující lepek
06 Sójové boby (sója)
Seznam alergenů:
01a Obiloviny - pšenice
07 Mléko
01b Obiloviny - žito
08b Skoř. plody - lískové ořechy
01c Obiloviny - ječmen
09 Celer
01d Obiloviny - oves
10 Hořčice
03 Vejce
11 Sezamová semena
04 Ryby
12 Oxid siřičitý a siřičitany
05 Arašídy (podzemnice olejná)
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.

