JÍDELNÍ LÍSTEK
na týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

PONDĚLÍ

30. 11. 2020

OBĚD:
Polévka francouzská
1. Segedínský guláš, houskové knedlíky
2. Rýžový nákyp se švestkami, kakao, ovoce
SNÍDANĚ:
Nugeta, chléb, rohlíky, Rama, máslo, čaj broskvový
VEČEŘE:
1. Obložené hamburgery v housce, džus balený

ÚTERÝ

ALERGENY
1,9
1,1a,3,7,9
V 1,1a,3,7

V 1,5,7
1,1a,3,7,12

1. 12. 2020

OBĚD:
Polévka krkonošské kyselo (chlebový kvásek, vejce, houby, brambory)
1. Fazole po gaskoňsku, uzená pečeně, sterilovaná okurka

V 1,1a,3,7,9,13
1,3,7,8,10

(bílé fazole, česnek, cibule)

2. Hovězí maso na brusinkách, bramborové špalíčky,
salát „Don Víto“ (čínské zelí, okurka, paprika, olivový olej)
SNÍDANĚ:
Sýr Lučina, chléb, housky, Rama, máslo, čaj jablkový
VEČEŘE:
1. Pikantní pomazánka s hermelínem, celozrnné pečivo, ovocné mléko

STŘEDA
OBĚD:
1.
2.

ČTVRTEK

2.

OBĚD:
1.
2.

V 1,3,7,11

1,3,9
1,7,9
V 6,7

1,7
1,3,4,7,10,11

3. 12. 2020

Polévka kapustová
Kuřecí stehno pečené na divoko, rýže dušená s kurkumou
salát „DALLAS“ ( bílé zelí, mrkev, pórek, kukuřice, sterilované červené fazole
Květákový nákyp se sýrem, brambory s máslem, salát „DALLAS“

SNÍDANĚ:
Kobliha, chléb, housky, máslo, Rama, kakao, čaj s citrónem
VEČEŘE:
1. Šunkový aspik, chléb, zelenina, ovocná přesnídávka

PÁTEK

V 1,1a,7

2. 12. 2020

Polévka hovězí s krupicovými nočky
Boloňské špagety, ovoce (jemně mleté vepřové maso, rajský protlak, kapie, sýr)
Jáhlová kaše s čokoládou, koktejl, ovoce

SNÍDANĚ:
Salám Herkules, chléb, rohlíky, Rama, máslo, kedlubna, čaj aloe vera
VEČEŘE:
1. Bageta se smaženými rybími prsty, zelenina, jogurtový dresink

OBĚD:
1.

1,1a,3,5,6,7,8,9,11

V 1,1a,9,12
1,1a,9
V 1,3,7,9

V 1,1a,3,7
1,3,7,10

4. 12. 2020
Polévka dršťková
Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát z bílé ředkve
Tvarohové lívance s džemem, koktejl, ovoce

SNÍDANĚ:
Šunka, salátová okurka, chléb, rohlíky, Rama, máslo, čaj ovocný

1,1a,9,12
1,1a,3,7,12
V 1,1a,3,7

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

V současné době je jídelna v provozu pro žáky a studenty na denním studiu a pro zaměstnanecké stravování.
Jídelna neslouží pro veřejnost! Studenti na distančním studiu a ostatní strávníci mají možnost odběr stravy
do jídlonosičů v oddělené výdejně v levé části v čase 13.00 až 13.30 hodin.

