Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Jídelní lístek na měsíc ŘÍJEN 2017
PO 2.10. Polévka květáková
Čevabčiči, vařené brambory, hořčice, zeleninová obloha
ÚT 3.10. Polévka krupicová s vejcem
Znojemská hovězí pečeně, těstoviny
ST 4.10. Polévka hrachová
Zeleninové smaženky, vařené brambory, kompot
ČT 5.10. Polévka zeleninová se sýrovým kapáním
Zvěřinový guláš, houskové knedlíky
PÁ 6.10. Polévka bramborová
Kuřecí závitek, jasmínová rýže, okurkový salát nebo okurkový salát s jogurtem
Týden podzimního ovoce a zeleniny
PO 9.10. Polévka petrželová
Fazole chilli con carne ( mleté maso, fazole, kukuřice), kváskový chléb,
hrozny
ÚT 10.10. Polévka rajčatová
Kuřecí plátek na zázvoru, bramborová kaše, mrkvový salát
ST 11.10. Polévka masový krém
Bramborové knedlíky se švestkami, bílá káva, hruška
ČT 12.10. Drůbeží vývar s nudlemi
Moravský vrabec, dušené zelí, houskové knedlíky
PÁ 13.10. Zeleninová s kuskusem
Hovězí pečeně cikánská ( rajčata, papriky ), těstoviny
PO 16.10. Polévka čočková
Zeleninové rizoto sypané sýrem eidam, sterilovaný okurek, tvarohový dezert
ÚT 17.10. Polévka pohanková
Ražniči bez špejlí, vařené brambory, salát ze zelených lístků
ST 18.10. Polévka špenátová
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce
ČT 19.10. Polévka z kysaného zelí
Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot
PÁ 20.10. Polévka frankfurtská
Králičí nudličky na bylinkách, těstoviny, salát z čínského zelí
PO 23.10. Polévka zeleninová s kroupami
Kuřecí plátek na rajčatech, dušená rýže, míchaný salát
ÚT 24.10. Polévka fazolová
Hovězí nudličky na slanině, těstoviny, zeleninová obloha paprika
ST 25.10. Polévka mrkvová
Krůtí kostky pečené, špenát dušený, bramborové knedlíky s kuskusem
ČT 26.10. Podzimní prázdniny: Polévka česneková
Boloňské špagety, ovoce
PÁ 27.10. Podzimní prázdniny: Polévka s krupicovými noky
Květákový mozeček, vařené brambory, rajčatový salát
PO 30.10. Polévka s játrovou rýží
Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, hlávkový salát
ÚT 31.10. Krémová dýňová polévka
Rybí filé zapečené se zeleninou, jogurtem a sýrem, bramborová kaše, kompot

VŠEM STRÁVNÍKŮM PŘEJEME DOBROU CHUŤ!
Součástí každého obědu je výběr ze tří nápojů. Změna jídelního lístku vyhrazena!
STRAVA JE URČENA K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.

