
27.03.2023 31.03.2023
Jídelní lístek

od

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

do

Po  27.3. snídaně 1 jogurtový nápoj, rohlík obyčejný, čaj ovocný, káva bílá (A: 01,01a,01c,07)
přesnídávka croissant se šunkou, mandarinka (A: 01,03)

polévka jáhlová se zeleninou (A: 09)
oběd 1 Vepřové na smetaně, těstoviny penne, čaj ovocný, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:

01,01a,03,07,09,10)
oběd 2 tento druh se nevaří

večeře 1 guláš drůbeží, chléb, pečivo 1ks, čaj ovocný (A: 01,01a,03)
večeře 2 mléčný výrobek, banketka (A: 01a,01b,06,07)

Út  28.3. snídaně 1 párky, hořčice, kečup, rohlík obyčejný 2ks, mléko, čaj se sirupem (A: 01,01a,07,10)
přesnídávka jogurt carte-dor, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)

polévka rajská s těstovinou (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 Květákové smaženky, bramborová kaše, kompot míchaný, banán, džus, čaj neslazený

(A: 01,01a,03,07)
oběd 2 Zabijačkový talíř: jelítko a jitrnice, kysané zelí, chléb, banán, džus, čaj neslazený (A:

01,01a,01c)
večeře 1 salát pařížský, rohlík grahamový 2ks, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A: 01,01a,03,07,10)
večeře 2 čokoládový termix, loupák lhotský (A: 01a,01b,06,07)

St  29.3. snídaně 1 sýr žervé se sušenými rajčaty, veka, kakao, čaj s citrónem (A: 01,06,07)
přesnídávka šáteček műsli s povidly 2ks, pomeranč (A: 01)

polévka brokolicová (A: 01,01a,03,07)
oběd 1 Kuřecí kung-pao, rýže jasmínová, čaj s citrónem, čaj neslazený, mléčný koktejl (A:

03,05,06,07)
oběd 2 Ratatouille, bulgur, čaj s citrónem, čaj neslazený, mléčný koktejl (A: 01a,07)

večeře 1 zapečené brambory s červenou čočkou, vepřový kotlet přírodní, pečivo 1ks, čaj s
citrónem (A: 01,01a,03,07)

večeře 2 tavený sýr 100g, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)
Čt  30.3. snídaně 1 pomazánka tvarohová s kapií, chléb moskva, salátová okurka, frapko, čaj limetkový

(A: 01,03,06,07,10)
přesnídávka mléčný výrobek, kostka sezam - len (A: 01,03,07,10)

polévka drůbková s těstovinou (A: 01a,03,09)
oběd 1 Hovězí pečeně znojemská, vařené brambory, čaj limetkový, čaj neslazený, mléko (A:

01,01a,07)
oběd 2 Dýňové rizoto, čaj limetkový, čaj neslazený, mléko (A: 07,09)

večeře 1 bublanina s ovocem, pečivo 1ks, mléko kravík, čaj limetkový (A: 01,01a,03,07)
večeře 2 obložené housky 2ks (A: 01,07)

Pá  31.3. snídaně 1 mléčná rýže, rohlík obyčejný 2ks, granko, čaj ostružinový (A: 01,01a,06,07)
přesnídávka houska s pečínkou, minerálka (A: 01)

polévka čočková (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Kuřecí steak, kuskus, salát z červené řepy s křenem, čaj ostružinový, čaj neslazený,

mléko (A: 01,01a,07,09)
oběd 2 Špagety po mexicku, rucola, čaj ostružinový, čaj neslazený, mléko (A: 01,07,09)

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.

01 
01a
01b
01c
03

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

05 
06 
07 
09 
10

Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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



03.04.2023 07.04.2023
Jídelní lístek

od

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

do

Po  3.4. snídaně 1 tavený sýr 80g, chléb, rajče, čaj limetkový, kakao (A: 01,06,07)
přesnídávka mléčný výrobek, rohlík obyčejný (A: 01,01a,07)

polévka hrstková (A: 01,01a,07,09)
oběd 1 Kuskusový nákyp na sladko s tvarohem, čaj limetkový, čaj neslazený, mléčný koktejl

(A: 03,07)
oběd 2 Krůtí prsa přírodní, rýže jasmínová, salát celerový s jablky, čaj limetkový, čaj

neslazený, mléčný koktejl (A: 01,01a,07,09)
večeře 1 kuřecí čtvrtky pečené, rýže dušená, sterilované okurky, pečivo 1ks, čaj limetkový (A:

01,01a,07)
večeře 2 croissant s náplní niva (A: 01a,01d,06,10)

Út  4.4. snídaně 1 domácí pribináček, rohlík obyčejný 2ks, banán, čaj se sirupem, mléko (A:
01,01a,06,07)

přesnídávka salám vysočina 70g, rohlík obyčejný (A: 01,01a)
polévka kmínová s vejcem (A: 01,01a,03,07,09)
oběd 1 Trhané hovězí maso, koprová omáčka, vařené brambory, mošt, čaj neslazený (A:

01,01a,03,07)
oběd 2 Těstovinový salát s kukuřicí a zakys.smet., mošt, čaj neslazený (A: 01a,03,07,10)

večeře 1 ruské vejce, rohlík grahamový 2ks, pečivo 1ks, čaj se sirupem (A: 01,01a,03,07,09,10)
večeře 2 mléčný řez, loupák martinovský (A: 01a,01b,06)

St  5.4. snídaně 1 pomazánka vajíčková, chléb toustový, jarní cibulka, káva bílá, čaj šípkový (A:
01,01c,03,07,10)

přesnídávka kefírové mléko, rohlík obyčejný (A: 01,01a)
polévka kroupová  se zeleninou (A: 01,07,09)
oběd 1 Lečo sezonní s vejci, chléb, čaj šípkový, čaj neslazený, mléko, kiwi, velikonoční perník

(A: 01,01a,03,07)
oběd 2 Pečená krkovička, zelí červené, bramborové knedlíky, čaj šípkový, čaj neslazený,

mléko, kiwi, velikonoční perník (A: 01,01a,07)
Čt  6.4. polévka špenátová s houskou (A: 01,01a,03,07)

oběd 1 Špagety po boloňsku, čaj zelený, čaj neslazený (A: 01,07,09)

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.

01 
01a
01b
01c
01d

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

03 
06 
07 
09 
10

Vejce                         
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


