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

Jídelní lístek

od 23.05.2022 do 27.05.2022
Po 23.5.

snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2
večeře 1

Út 24.5.

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

St 25.5.

Čt 26.5.

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

Pá 27.5.

večeře 1
večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1

jogurt bílý, marmeláda porcovaná, sýr-snídaně, rohlík obyčejný, kakao granko, čaj
jahodový s ginkem (A: 01,01a,06,07,12)
Rolka listová se slaninou a sýrem (A: 01a,03,07)
Rajčatová s ovesnými vločkami (A: 01,01a,07)
rybí filé zapečené se sýrem, Kuskus, bylinkový dip, čaj jahodový s ginkem, čaj
neslazený (A: 03,07,09)
špagety po selsku, čaj jahodový s ginkem, čaj neslazený (A: 01,07,09)
vepřový plátek přírodní, rýže dušená, salát z červené řepy, pečivo 1ks, čaj jahodový s
ginkem (A: 01,01a)
mléčná rýže, raženka omega3 (A: 01,07)
pomazánka játrová, chléb-moskva, polníček, káva bílá, čaj se sirupem (A: 01,01c,07)
mléčný výrobek, banketka (A: 01a,01b,06,07)
zeleninová jemná (A: 01,01a,07)
sekanina staročeská, bramborová kaše, salát okurkový, čaj se sirupem, čaj neslazený,
mléčný koktejl (A: 01,03,07)
Tagliatelle s žampiony, cuketou a mozzarelou, čaj se sirupem, čaj neslazený, mléčný
koktejl (A: 01a,03,07)
salát kuřecí letní, dalamánek, oplatek, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A:
01,01a,01d,06,07,08b)
šunka školáček, rohlík grahamový (A: 01)
bublanina s ovocem-snídaně, mléko, čaj šípkový (A: 01,01a,03,07)
sýr žervé, houska (A: 01,07)
Hráškový krém s bylinkovými krutonky (A: 01,01a,07)
bramborové nočky s povidlovo-smetanovou omáčkou, džus, čaj neslazený (A: 01a,07)
kuřecí kung-pao, rýže dušená, džus, čaj neslazený (A: 03,06)
Dřevorubecké brambory s houbami, sterilované okurky, pečivo 1ks, čaj šípkový (A:
01,01a,03)
pomazánka s balkánským sýrem a olivami, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
pomazánka vajíčková, chléb podmáslový, Frapko vanilka, čaj limetkový (A:
01,03,06,07,10,11)
porubský crossaint, jablko (A: 01,03)
kmínová s vejcem (A: 01,01a,03,07,09)
Čočka po brněnsku, vejce sázené, chléb, čaj limetkový, čaj neslazený (A:
01,01a,03,07,09)
Zapečené halušky se sýrem a rajčatovou omáčkou, čaj limetkový, čaj neslazený (A:
01,01a,07)
hamburger s kuřecím steakem, pečivo 1ks, čaj limetkový (A: 01,01a,03,07,10)
pudinkový desert, banketka, banán (A: 01a,01b,06,07)
zakysaná smetana nugát, rohlík obyčejný, kakao, čaj bylinný (A: 01,01a,06,07)
loupák se sýrem (A: 01a,01b,06)
drůbková s těstovinou (A: 01a,03,09)
hovězí svíčková na smetaně, knedlíky houskové špaldové, čaj bylinný, čaj neslazený,
mléčný koktejl (A: 01,01a,03,07,09,10)

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

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

Jídelní lístek

od 23.05.2022 do 27.05.2022
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.

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

Jídelní lístek

od 30.05.2022 do 03.06.2022
Po 30.5.

snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2

Út 31.5.

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

St 1.6.

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

Čt 2.6.

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

Pá 3.6.

večeře 2
snídaně 1
přesnídávka
polévka
oběd 1
oběd 2

Jogurtové mléko, rohlík grahamový, rohlík obyčejný, kakao granko, čaj brusinkový (A:
01,01a,06,07)
loupák se sýrem (A: 01a,01b,06)
italská se zeleninovou zavářkou (A: 01,01a,07,09)
vepřové nudličky na kari, rýže dušená basmati, Ledový salát s rukolou, džus, čaj
neslazený, mléčný koktejl (A: 07)
Špíz z tofu a zeleniny se sugem, Kuskus, džus, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:
07,09)
Mozzarella s rajčaty, rohlík obyčejný, pečivo 1ks, čaj brusinkový (A: 01,01a,07)
jogurt krajanka, rohlík křehký (A: 01,01a,07)
pomazánka liptovská, okurek čerstvý, chléb-moskva, káva bílá, čaj se sirupem (A:
01,01c,07)
kobliha s náplní vanilkovou, mandarinka (A: 01a,03,06,07)
Hrstková (A: 01,09)
omáčka křenová-smetanová, vejce vařené, vařené brambory, džus, čaj neslazený,
mléko (A: 01,01a,03,07)
guláš z hlívy ústřičné, chléb česnekový, džus, čaj neslazený, mléko (A:
01,01a,03,07,10)
tarhoňa s ratatouille a sýrem, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A: 01,01a,03,07)
bulka sladká, minerálka (A: 01,03)
koláč kusový, mléko, čaj rakytníček s malinou (A: 01a,03,07)
mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
Barevná s pohankou (A: 07,09)
hamburger s kuřecím steakem, Coleslaw salát, mošt, čaj neslazený, DEN DĚTÍ
překvapení (žáci) (A: 01a,01d,03,06,07,08b,10)
vepřové plátky po valašsku, rýže dušená, pečivo 1ks, čaj rakytníček s malinou (A:
01,01a,07)
jogurt HOLANDIA, banketka (A: 01a,01b,06,07)
pomazánka s lučinou a mrkví, chléb petřkovický, polníček, Frapko jahoda, čaj zelený
(A: 01,06,07,11)
šunka dušená, dalamánek (A: 01)
fazolová (A: 01,01a,07,09)
semolínové těstoviny s tvarohem, džus, čaj neslazený, mléčný koktejl (A: 01a,03,07)
krůtí řízek smažený, bramborový salát znojemský, džus, čaj neslazený, mléčný koktejl
(A: 01,01a,03,07)
květákový mozeček, chléb, pečivo 1ks, oplatek, čaj zelený (A:
01,01a,01d,03,06,07,08b)
rohlík pletený s mandlemi (A: 01,03,08)
jogurt řecký, rohlík obyčejný, kakao, čaj s citronem (A: 01,01a,06,07)
tavený sýr 70g, rohlík s chia semínky (A: 01,07)
krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
vepřové maso po staročesku, Bulgur, salát zelný s mrkví, džus, čaj neslazený, mléko
(A: 01,01a,07,09)
špagety s pórkem a balkan.sýrem, džus, čaj neslazený, mléko (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01 Obiloviny obsahující lepek
07 Mléko
Seznam alergenů:
01a Obiloviny - pšenice
08 Ořechy, mandle, pistácie
01b Obiloviny - žito
08b Skoř. plody - lískové ořechy
01c Obiloviny - ječmen
09 Celer
01d Obiloviny - oves
10 Hořčice
03 Vejce
11 Sezamová semena

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

Jídelní lístek

od 30.05.2022 do 03.06.2022
06

Sójové boby (sója)

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.

