
JÍDELNÍ   LÍSTEK 
                                    na týden od 29. května do 2. června 2023  
                                                    Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219                                  ALERGENY  

PONDĚLÍ    29. 5. 2023                    
   OBĚD:          Polévka ragú (hovězí maso, mléko, mouka)       1,1a,7,9 

        1.    Krůtí maso na způsob bažanta, těstoviny       1,1a 
                 (pečené na slanině s kořením na divočinu) 
                   salát Dallas (bílé zelí, mrkev, pórek, kukuřice, sterilované červené fazole) 

2.    Špenátový nákyp s uzeným tofu a karotkou (TOFU – vysrážené sójové mléko, náhrada masa), V 1,3,6,7 
     brambory maštěné máslem, salát Dallas (bílé zelí, mrkev, pórek, kukuřice, sterilované červené fazole) 
SNÍDANĚ:    

     Džem, chléb, rohlíky, máslo, čaj rooibos       V 1,7 
VEČEŘE:     

1.    Pastýřská pochoutka (nudličky z vepřového, hovězí masa a jater, slanina, žampióny, česnek),  
        rýže dušená, studený nápoj        1,1a,6 

                           

ÚTERÝ        30. 5. 2023             
 OBĚD:            Polévka s drožďovými knedlíčky       V 1,1a,3,7,9   

1.    Vepřový závitek na smetaně, houskové knedlíky 
           (závitek – šunka, slanina, vejce, okurka)       1,1a,3,7,9,10 
2.    Krupicová kaše s ovocem, koktejl, ovoce       V 1,7,8 

SNÍDANĚ:    
Pomazánka z makrely, paprika, chléb, housky, máslo, čaj meruňka a nopál  1,1a,4,7 

VEČEŘE:     
1.    Obložené cheesburgery v housce, studený nápoj      1,1a,3,7 

     

  STŘEDA    31. 5. 2023                        
   OBĚD:   Polévka rybí se zeleninou        1,1a,4,7,9    
        1.    Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot      1,1a,3,7,12 

2.  „Kuskusoto“* pokrm na způsob rizota se zeleninou a žampiony, červená řepa  V 1,6,7,9                                   
                     * KUSKUS -Jedná se o spařenou a do kuliček tvarovanou krupici z pšenice 

   
SNÍDANĚ:    

Jemné sladké pečivo, kakao, chléb, rohlíky, máslo, čaj aloe vera + ostružina   V 1,3,7 
VEČEŘE:     

1.    Azu po tatarsku (hovězí nudličky v gulášové omáčce s kousky okurek),  
                houskové knedlíky, studený nápoj        1,1a,3,7,10 
       

  ČTVRTEK   1. 6. 2023                    
OBĚD:            Polévka francouzská         1,9   
        1.    Smažený sýr, brambory vařené, tatarská omáčka, ovocný salát    V 1,1a,3,7,10 

2.    Střapačky* se zelím a uzeným masem (*noky z bramborového těsta), jablko   1,1a 

SNÍDANĚ:    
Salám Poličan, celozrnné pečivo,  
    salátová okurka, chléb, housky, máslo, čaj s citrónem     1,1a,3,7,11 

VEČEŘE:     
1.    Staročeská vepřová pečeně (vepřová pečeně, slanina, zázvor, celer),  

                 těstoviny, studený nápoj         1,1a,9,10 

     

PÁTEK 2. 6. 2023   
OBĚD:            Polévka hrachová s uzeninou         1,1a,9,12 
        1.    Chilli con carne, rýže dušená, tvarohový krém s kakaem     1,1a,7 

          (vepřové a hovězí nudličky, fazole, rajský protlak, kapie, koření) 
2.    Vaječné nudle s mákem, máslem a cukrem, koktejl, ovoce    V 1,3,6,7,8,11 

SNÍDANĚ:    
Sýr Lučina, chléb, rohlíky, máslo, čaj lipový      V 1,7 

 

 

 

 

„V“ – bezmasé jídlo                                                 Jídelníček sestavil šéfkuchař Petr Hlinka, ředitel: Martin Svátek    

                                 Pokud není u jednotlivého jídla uveden nápoj, je podáván čaj nebo studený nápoj 

Výdej pro žáky a studenty 11.45 až 14.00 hodin. Pro ostatní je vyhrazen čas: 11.15 až 11.45 a 14.00 až 14.30. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krupice
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1enice


JÍDELNÍ   LÍSTEK 
                                na týden od 5. června do 9. června 2023  
                                                    Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219                                  ALERGENY  

PONDĚLÍ    5. 6. 2023                    
   OBĚD:          Polévka pórková s vejci        V 1,1a,3,9 

        1.    Vepřový perkelt (dušené kousky masa se smetanovou omáčkou),  
                    těstoviny, ovoce          1,1a,7 

2.    Kousky seitanu dušeného na cibulce, bulgur, tropický salát    V 1,1a,9 
     SEITAN –t.z.v.“ pšeničné maso“, náhrada masa jako alternativou k sójovým náhradám    

          BULGUR je předvařená nalámaná celozrnná pšenice 

SNÍDANĚ:    
     Müsli tyčinka, chléb, rohlíky, máslo, čaj rooibos      V 1,5,7 

VEČEŘE:     
1.    Vepřová kýta na smetaně, houskové knedlíky, studený nápoj    1,1a,3,7,9,10 

                           

ÚTERÝ        6. 6. 2023             
 OBĚD:            Polévka hovězí s játrovými knedlíčky      1,1a,3,7,9,12   

1.    Zbojnický skřivan (vepřový závitek s klobásou a česnekem),  
          brambory vařené na červeno (zamíchané s cibulí a mletou červenou paprikou),   
          chalupářský salát          1,1a,7,12 

2.    Ovocný salát míchaný se zakysanou smetanou, pečivo Loupák   V 1,3,7,8 

SNÍDANĚ:    
Lahůdková pomazánka (tvaroh, salám, okurky, cibule, hořčice),  
 celozrnné pečivo, chléb, housky, máslo, čaj jablko      1,1a,3,7,10,11 

VEČEŘE:     
1.    Topinky s masovou směsí, ovoce, studený nápoj      1,3,5,6,7,8,11,12 

     

  STŘEDA    7. 6. 2023                        
   OBĚD:   Polévka z cizrny s uzeninou (Cizrna – je luštěnina podobná hrachu)   1,1a,9,12    
        1.    Kuřecí stehno pečené s mandlemi a kari kořením,  
                 rýže dušená, tvarohový dezert        1,1a,7,8 

2.    Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, koktejl, ovoce    V 1,1a,3,7,8 

SNÍDANĚ:    
Salám Vysočina, kedlubna, chléb, rohlíky, máslo, čaj aloe vera a ostružina  1,7 

VEČEŘE:     
1.    Karbanátek pečený, bramborová kaše, kompot, studený nápoj    1,3,7,12 

       

  ČTVRTEK   8. 6. 2023                    
OBĚD:            Polévka krkonošská cibulačka (hovězí maso, žampiony)     1,1a,9,12 
        1.    Rybí filety smažené v sýrovém těstíčku,  
                   bramborová kaše, salát rajčatový       1,1a,3,4,7 

2.    Kapustový nákyp pečený na způsob jitrnicového prejtu,  
           brambory maštěné máslem, salát rajčatový      V 1,3,7,12 

 
SNÍDANĚ:    

Tvarohový krém s kakaem, mléko, chléb, housky, máslo, čaj lahodná mangostana 1,1a,7 
VEČEŘE:     

1.    Špagety „ORLOV“ sypané sýrem (vepřové maso, kari, žampiony, smetana), studený nápoj 1,1a,7,9,12 

     

PÁTEK 2. 6. 2023   
OBĚD:            Polévka hovězí s písmenky          1,9 
        1.    Vepřové „dračky“ (dva kousky vepřového pečeného masa s paprikou a česnekem),  
                 houskové knedlíky, zelí hlávkové dušené bílé      1,1a,3,7,12 

2.    Lívance s ovocným tvarohem, koktejl, ovoce      V 1,1a,3,7 

SNÍDANĚ:    
Švédská pomazánka (tresčí játra), chléb, rohlíky, máslo, čaj citron a zázvor  1,4,7,10 

 

 

 

 

„V“ – bezmasé jídlo                                                 Jídelníček sestavil šéfkuchař Petr Hlinka, ředitel: Martin Svátek    

                                 Pokud není u jednotlivého jídla uveden nápoj, je podáván čaj nebo studený nápoj 

Výdej pro žáky a studenty 11.45 až 14.00 hodin. Pro ostatní je vyhrazen čas: 11.15 až 11.45 a 14.00 až 14.30. 


