Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Jídelní lístek na měsíc ČERVEN 2017
ČT 1.6. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Zeleninový vývar s kuskusem
Kynuté knedlíky s meruňkami, ovoce …
PÁ 2.6. Polévka fazolová
Ražničí bez špejlí, vařené brambory, salát ze zelených lístků
PO 5.6. Polévka zeleninová se strouháním
Hrachová kaše, dušená šunka výběrová, restovaná cibulka, chléb, sterilovaný okurek, ovoce
ÚT 6.6. Polévka dýňový krém
Hovězí roštěná přírodní, opékané brambory, zelný salát s mrkví
ST 7.6. Hovězí vývar
Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny
ČT 8.6. Polévka koprová ( kulajda )
Brokolicové krokety se sýrem eidam, bramborová kaše, šopský salát
PÁ 9.6. Polévka pohanková
Králičí kostky na bylinkách a česneku, jasmínová rýže, okurkový salát nebo okurkový salát s jogurtem
PO 12.6. Polévka s drožďovými knedlíčky
Špagety s drcenými rajčaty, tvarohový dezert s borůvkami
ÚT 13.6. Ruský boršč
Rybí filé pečené na bylinkovém másle, bramborová kaše, kompot
ST 14.6. Polévka hrachová
Kuřecí prsa na způsob bažanta, dušená rýže, hlávkový salát
ČT 15.6. Polévka krupicová s vejci
Moravský vrabec, dušené zelí, houskové knedlíky
PÁ 16.6. Polévka špenátová
Krůtí prsíčka s broskví a sýrem, vařené brambory, rajčatový salát
PO 19.6. Polévka čočková
Cuketový flamendr ( cuketa, rajčata, paprika, kečup, rajčatový protlak ), dušená rýže, ovoce
ÚT 20.6. Polévka česneková
Kuřecí plátek na tymiánu, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem
ST 21.6. Polévka gulášová
Domácí koláče, ovoce
ČT 22.6. Polévka jáhlová
Pečený filet tilápie, šťouchané brambory s cibulí, salát z čínského zelí
PÁ 23.6. Polévka rajčatová
Španělský ptáček z vepřového masa, dušená rýže
PO 26.6. Polévka s játrovou rýží
Fazolové lusky na kyselo, vařené vejce, brambory, ovoce
ÚT 27.6. Polévka bramborová
Kuřecí řízek přírodní, dušená rýže s hráškem, kompot
ST 28.6. Polévka hrstková
Holandský řízek, bramborová kaše, míchaný salát
ČT 29.6. Zeleninový vývar se sýrovým kapáním
Hovězí svíčková na smetaně, brusinky, houskové knedlíky
PÁ 30.6. Polévka pórková s bulgurem
Krůtí nudličky na rajčatech, těstoviny

Všem strávníkům přejeme příjemné prožití letních prázdnin.
Součástí každého obědu je výběr ze tří nápojů. Změna jídelního lístku vyhrazena!
STRAVA JE URČENA K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.

