
                                                                         


                       ZŠ JIMRAMOV
                         Duben 2022 
                                                   

                                 

                                                                                   

1.4. Pol. pórková s vejci, zapečené těstoviny s uzeným, okurka, voda, šťáva, čaj            1,3,7                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4. Pol. vločková, mexický guláš, hrášková rýže, jogurt, voda, šťáva, čaj                         1,7 

5.4. Pol. maďarská rybí, přírodní řízek balkán, brambory, salát, voda, šťáva, čaj             1,4,7 

6.4. Vývar s celestýnkami, kuřecí prsa pikantní se šunkou, těstoviny, voda, ins. nápoj, čaj 

                                                                                                                                         1,3,7,9 

7.4. Pol. krupicová s vejci, vepřová panenka, lázeňská zelenina, brambory, voda, šťáva, čaj  

                                                                                                                                            1,3,7 

8.4. Vývar s těstovinou, hamburská pečeně, knedlík, ovoce, voda, šťáva, ins. čaj         1,3,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.4. Masový krém, bavorské vdolky s tvarohem, ovoce, voda, mléko, čaj                   1,3,7,9 

12.4. Vývar se sýrovým kapáním, vepřové po sečuánsku, rýže, voda, šťáva, čaj          1,3,7,9                                  

13.4. Pol. zeleninová s pohankou, čevabčiči s hořčicí a cibulí, šťouchané brambory, 

        voda, ins. nápoj, čaj, VELIKONOČNÍ DOBROTY                                            1,3,7,9                                                                                                                                 

14.4. Pol.francouzská s mušlemi, kýta po selsku, špenát, br. knedlík, voda, šťáva, čaj 1,3,7,9 

15.4. VELKÝ PÁTEK - nevaříme 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - nevaříme                                   

19.4. Pol. slovenská zelná, rizoto s masem a sýrem, červená řepa se zakysanou smetanou, 

        voda, ins. nápoj, čaj                                                                                                 1,3,7,9 

20.4. Pol. čočková, rybička na másle, br. kaše, rajče, okurka, voda, šťáva, čaj                 1,4,7 

21.4. Vývar s játrovými knedlíčky, bratislavská kýta, knedlík, ovoce, voda,šťáva,čaj  1,3,7,9                           

22.4. Vývar s rýží a hráškem, pečené kuře, brambory, kompot, voda, šťáva, ins. čaj    1,3,7,9 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.4. Bramboračka, hrachová kaše, uz.kýta, okurka, chleba, moučník, voda,šťáva,čaj 1,3,7,9 

26.4. Pol. hrstková, smažený vepř. řízek, brambory, zelný salát, voda, ins. nápoj, čaj     1,3,7 

27.4. Česnečka, krůtí směs s játry, zeleninová rýže, ovoce, voda, šťáva, čaj                 1,3,7,9                                                                                                                                       

28.4. Pol. kuřecí s květákem a brokolicí, husarská roláda, br. kaše, voda, šťáva, čaj     1,3,7,9 

29.4. Vývar s drobením, koprová om. s hovězím masem, knedlík, voda, šťáva, čaj      1,3,7,9                                                                                                                                                                                                                                 
Jídelní lístek sestavil tým školní kuchyně 

 

Výroba, výdej: vedoucí kuchařka Dana Novotná 
Personál, administrativa, zásobování: vedoucí školní jídelny Dana Krištofová 

 

Cena oběda: menší porce 64 Kč, větší porce 66 Kč. Objednávky den předem 7:00 - 13:00 hodin 
V případě nemoci odhlášení do 6:15 na tel. čísle 566 562 515 

 
Houskové knedlíky objednáváme do čtvrtka. Výdej v pátek. Cena 20 Kč 

 

Strava je určena k okamžité spotřebě !!!!!!! 
Změna jídelního lístku vyhrazena !!!!! 


