Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Jídelní lístek na měsíc KVĚTEN 2018
ÚT 1.5. Státní svátek – školní jídelna nevaří
ST 2.5. Polévka mrkvová s písmenky
Vepřová játra dušená na cibulce, rýže, okurkový salát
ČT 3.5. Polévka hrachová s krutony
Rybí filé zapečené se zeleninou, jogurtem a sýrem, bramborová kaše, kompot
PÁ 4.5. Drůbeží vývar
Hovězí guláš, houskové knedlíky
PO 7.5. Polévka květáková
Kuřecí řízek v těstíčku, bramborová kaše, míchaný salát ( ZŠ ředitelské volno )
ÚT 8.5. Státní svátek – školní jídelna nevaří
ST 9.5. Polévka pórková s bulgurem
Čočka na kyselo, vařené vejce, sterilovaný okurek, chléb, ovoce
ČT 10.5. Polévka jáhlová
Moravský vrabec, dušená mrkev s hráškem, vařené brambory
PÁ 11.5. Polévka z vaječné jíšky
Hovězí pečeně po cikánsku, těstoviny
PO 14.5. Polévka fazolová
Zeleninové rizoto sypané sýrem eidam, sterilovaný salát
ÚT 15.5. Polévka pohanková
Holandský řízek, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem
ST 16.5. Polévka ruský boršč
Jáhlová kaše s horkými malinami, ovoce
ČT 17.5. Polévka petrželová
Králík pečený na česneku, dušený špenát, bramborové knedlíky s kuskusem
PÁ 18.5. Polévka brokolicová
Krůtí plátek na zázvoru, kari rýže, rajčatový salát
PO 21.5. Polévka čočková s mrkví
Špagety s drcenými rajčaty a čerstvou bazalkou, tvarohový dezert
ÚT 22.5. Polévka bramborová
Rozlítaný španělský ptáček (z vepřového masa), dušená rýže, salát z čínského zelí
ST 23.5. Polévka rajčatová
Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot
ČT 24.5. Zeleninový vývar s kuskusem
Hovězí svíčková na smetaně, brusinky, houskové knedlíky
PÁ 25.5. Polévka zeleninová se sýrovým kapáním
Kuřecí medailonek, šťouchané brambory s cibulí, ledový salát s ředkvičkami
PO 28.5. Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky
Vařené vejce, koprová omáčka, brambory
ÚT 29.5. Polévka česneková
Hovězí pečeně znojemská, těstoviny
ST 30.5. Polévka gulášová
Kynuté knedlíky s meruňkami, ovoce
ČT 31.5. Polévka kapustová
Vepřové maso na rozmarýnu, jasmínová rýže, hlávkový salát

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

