Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Jídelna bude uzavřena od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018
Jídelní lístek na měsíc Leden 2018
ST 3.1. Drůbeží vývar s těstovinou
Vařené vejce, fazolové lusky na smetaně, brambory, ovoce
ČT 4.1. Polévka hrachová
Španělský ptáček z vepřového masa, dušená rýže, okurkový salát
PÁ 5.1. Polévka špenátová
Tagliatelle ( široké nudle ) se zeleninou a krůtím masem
PO 8.1. Zeleninový vývar se sýrovým kapáním
Čočka s kořenovou zeleninou, chléb, ovoce
ÚT 9.1. Polévka frankfurtská
Holandský řízek, bramborová kaše, salát z čínského zelí
ST 10.1. Polévka s játrovým kapáním
Domácí koláče, ovoce
ČT 11.1. Polévka brokolicový krém
Kuřecí přírodní řízek, šťouchané brambory s cibulí, šopský salát
PÁ 12.1. Polévka česneková
Hovězí kostky znojemské, těstoviny
PO 15.1. Polévka kapustová
Pečený filet ze pstruha, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem
ÚT 16.1. Polévka krupicová s vejcem
Poděbradské maso ( vložka: mrkev, květák, hrášek ), houskové knedlíky se špaldovou moukou
ST 17.1. Polévka pohanková
Králičí nudličky na bylinkách, jasmínová rýže, salát ze zelených lístků
ČT 18.1. Polévka fazolová
Vařené vejce, dušený špenát, brambory, vanilkový pudink s malinami
PÁ 19.1. Zeleninový vývar s vaječnou sedlinou
Hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, těstoviny
PO 22.1. Cibulová se sýrem
Kuřecí medailonek, fazolové lusky s baby karotkou, vařené brambory
ÚT 23.1. Hovězí vývar s bulgurem
Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky
ST 24.1. Polévka gulášová
Bramborové šišky s mákem, bílá káva, ovoce
ČT 25.1. Polévka květáková
Krůtí plátek na zázvoru, dušená rýže, rajčatový salát
PÁ 26.1. Polévka zeleninová s kuskusem
Jitrnicový prejt, kysané zelí, vařené brambory
PO 29.1. Polévka koprová ( kulajda )
Vepřové kostky na kmíně, těstoviny
ÚT 30.1. Polévka rajčatová s ovesnými vločkami
Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot
ST 31.1. Polévka čočková
Zeleninové rizoto sypané sýrem eidam, sterilovaný okurek, ovoce

Všem strávníkům přejeme dobrou chuť!
Součástí každého obědu je výběr ze tří nápojů. Změna jídelního lístku vyhrazena!
STRAVA JE URČENA K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.

