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

Jídelní lístek

od 22.08.2022 do 26.08.2022
Po 22.8.
Út 23.8.
St 24.8.
Čt 25.8.

Pá 26.8.

polévka
oběd 1
polévka
oběd 1
polévka
oběd 1
polévka
oběd 1
polévka
oběd 1

rajská s kapáním (A: 01,01a,03,07,09)
Kuřecí prsa na citrónu, rýže dušená, salát okurkový, džus, čaj neslazený
Bramborový krém s majoránkou (A: 01,01a,07,09)
guláš debrecinský, těstoviny semolínové, džus, čaj neslazený (A: 01,01a,03)
krupicová s vejci (A: 01,03,07,09)
halušky se zelím, džus, čaj neslazený (A: 01,01a,03)
česneková speciál (A: 01,03,07,09)
čočka na kyselo, vejce sázené, chléb, sterilované okurky, džus, čaj neslazený (A:
01,01a,03)
zeleninová (A: 01,01a,07,09)
kuřecí čtvrtky pečené, bramborová kaše s pažitkou, kompot míchaný, čaj limetkový,
džus (A: 01,01a,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01 Obiloviny obsahující lepek
07 Mléko
Seznam alergenů:
01a Obiloviny - pšenice
09 Celer
03 Vejce
Váha masa je v syrovém stavu!
Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Marek Tůma
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 29.08.2022 do 02.09.2022
Po 29.8.
Út 30.8.
St 31.8.

Čt 1.9.

Pá 2.9.

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

Jáhlová se zeleninou (A: 09)
rybí filé pečené na másle, Hráškové pyré, rucola, džus, čaj se sirupem (A: 01,01a,07)
Mrkvová (A: 07)
dukátové buchtičky s krémem, džus, čaj ovocný, mléko (A: 01,01a,03,07)
Cibulová se sýrem (A: 01,01a,03,07,09)
sekaný řízek máslový, bramborová kaše s pažitkou, salát rajský, čaj ovocný (A:
01,01a,03,07)
jogurt ovocný, rohlík obyčejný, kakao, čaj s citronem (A: 01,01a,06,07)
sýr žervé, banketka (A: 01a,01b,06,07)
bramborová s paprikou (A: 01,01a)
hrachová kaše s cibulkou, vepřové výpečky, sterilované okurky, chléb, džus, čaj s
citronem (A: 01,01a,07)
grilovaný hermelín, rohlík obyčejný, čaj s citronem (A: 01,01a,07)
crossaint s nugátovou náplní, džus (A: 01,03,07)
párek, hořčice - kečup, rohlík grahamový, káva bílá, čaj zelený (A: 01,01c,07,10)
šáteček műsli s povidly (A: 01)
drůbková s těstovinou (A: 01a,03,09)
omáčka koprová, vejce vařené, knedlíky houskové, džus, čaj zelený, mléko (A:
01,01a,03,07)

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
09 Celer
01c Obiloviny - ječmen
10 Hořčice
03 Vejce
Váha masa je v syrovém stavu!
Změna jídelníčku vyhrazena!
Vedoucí jídelny : Marek Tůma
Vedoucí směny : Viciáňová Monika
Na přípravě jídel se podílejí žáci odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku.

