
Školní jídelna Nám. E. Beneše 2926, 407 47 Varnsdorf, tel: 412 372 112 

J Í D E L N Í  L Í S T E K 

Duben 2016 
 

Seznam alergenů:  
1 obiloviny (lepek), 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 sójové boby, 7 mléko, 8 ořechy, 

9 celer, 10 hořčice, 11 sezam, 12 oxid siřičitý a siřičitany, 13 vlčí bob (lupina), 14 měkkýši 

(čísla v závorce) = alergeny použité v jednotlivých pokrmech 
 
 

1. 4. Pátek    (9)   Polévka s rýží 

     (1,3,7)  1. Vídeňský hovězí guláš, vařené těstoviny, džus 

     (1)  2. Krůtí maso na houbách, zeleninový kuskus, džus 

 

 

 

4. 4. Pondělí    (1,9) Polévka kroupová 

     (1,3,7) Drůbeží kostky, labské bramborové knedlíky, červené zelí, džus 

5. 4. Úterý     (1)    Polévka rajčatová   

   (7)   1. Srbské rizoto z kuřecího masa se sýrem, kyselá okurka, sirup 

   (1,3,7) 2. Zapečený špagetový koláč se šunkou na milánský způsob, sirup 

6. 4. Středa    (1,3,9)  Polévka s kapáním 

     (1,4,10) 1. Obalovaný losos s medem a hořčicí, vařené brambory, džus, ovoce 

     (1,3,7) 2. Rýžová kaše, sypaná kakaem a cukrem, mléko, ovoce 

     (1,3,7) 3. Jarní nádivka s uzeninou, vařené brambory, džus, ovoce 

7. 4. Čtvrtek  (1,3,9) Polévka s masovou zavářkou 

     (1,3,7)  1. Krůtí maso na kari, vařené těstoviny, ovocný čaj 

     (1,3,7)  2. Zapečené špecle s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, ovocný čaj 

8. 4. Pátek    (1)   Polévka fazolová 

     (1)   1. Kuřecí maso na tymiánu se šunkou a česnekem, dušená rýže, džus 

     (1,3,7) 2. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskové knedlíky, džus 
 
 
 
 

11. 4. Pondělí    (1,9) Polévka bramborová 

     (1)  Jemný párek, hrachová kaše, zelný salát, čaj s citrónem 

12. 4. Úterý    (1,3,9)   Polévka drožďová   

   (1)   1. Vepřová pečeně, dušená zelenina na másle, vařené brambory, sirup 

       (1,3,7) 2. Citrónové knedlíky se skořicovou strouhankou a perníkem, mléko 

13. 4. Středa  (1,7)  Polévka luštěninová 

     (13,7) 1. Krůtí maďarský guláš, vařené těstoviny, džus 

     (1,3,4) 2. Široké nudle s aljašskou treskou, brokolicí a pórkem, džus 

     (1,7) 3. Salát z kuskusu se sýrem a zeleninou, džus  
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14. 4. Čtvrtek (1,3,9) Polévka nudlová 

     (1,3,7)  1. Kuřecí směs čínská pánev, dušená rýže, sirup 

     (1)    2. Vepřová plec dušená v kapustě, vařené brambory, sirup 

15. 4. Pátek    (1)   Polévka čočková 

     (1)   1. Vepřové ražniči na plechu, vařené brambory, ovocný čaj 

     (1)  2. Zapečené řecké brambory s krůtími játry a zeleninou, ovocný čaj 
 
 
 

18. 4. Pondělí  (1,9)  Polévka s celestinskými nudlemi 

     (1,3,7) Kapustové karbanátky, bramborová kaše, ovocný sirup 

19. 4. Úterý    (1,9)   Polévka selská   

   (1,10)  1. Bavorská vepřová pečeně, dušená rýže, džus 

   (1)  2. Kuřecí paličky s barbecue omáčkou, opečené brambory, džus 

20. 4. Středa  (1,3,9)  Polévka kmínová s vejci 

     (1,3) 1. Kantonské nudle (kuřecí maso, paprika, pórek, cuketa, mrkev), čaj 

(1)  2. Vepřové ledvinky na slanině, dušená rýže, čaj 

     (1,3,7,9) 3. Klokaní maso na lovecký způsob, bramborové knedlíky, čaj 

21. 4. Čtvrtek  (1,9) Polévka česneková 

     (1,3,7)  1. Zapečené těstoviny s uzeninou, sirup, mrkvový salát 

     (1,3)  2. Zeleninové medailónky, vařené brambory, sirup, mrkvový salát 

22. 4. Pátek    (1)   Polévka gulášová 

     (1,3,7)  1. Jablková žemlovka, kakao, mléko 

     (1)  2. Vepřové nudličky na mexický způsob, dušená rýže, džus 
 
 
 

25. 4. Pondělí  (1,3,9) Polévka s játrovou zavářkou 

     (1,3,7) Špagety na boloňský způsob se strouhaným sýrem, džus 

26. 4. Úterý    (1,7)   Polévka hráškový krém 

   (1,3,7)  1. Smažený vepřový řízek, vařené brambory, sirup 

   (1)  2. Cikánská hovězí kýta, vařené brambory, sirup 

27. 4. Středa  (1,3,9)  Polévka s domácím drobením 

     (1,3) 1. Vařené vejce, čočka na kyselo, okurka, džus 

     (1,3) 2. Chilli con Carne (č. fazole, mleté maso, nepálivé), chléb, džus 

     (1)  3. Cizrnové kari s kuřecím masem a zeleninou, dušená rýže, džus 

28. 4. Čtvrtek (1,9) Polévka skelná 

     (1,3,7,9)  1. Hovězí maso s brusinkovou omáčkou, houskové knedlíky, sirup 

     (1,3,7)  2. Králičí stehno pečené, bramborové knedlíky, dušené zelí, sirup 

29. 4. Pátek    (1,3,7)  Polévka cibulová na kari 

     (1,3,7)  1. Domácí sekaná plněná zeleninou, bramborová kaše, čaj 

(1) 2. Kuřecí plátek na bylinkách, zelené fazolky, vařené brambory, čaj 

 

Změna jídel vyhrazena dle dodaných surovin. 


