
Jídelní lístek na duben 2013 

vedoucí školní jídelny Kuchařová Alena 
hlavní kuchařka Vodrážková Ivana 
 

1. po Velikonoční pondělí 

2. út vývar s pohankou 
vepřová kýta, 

rajská omáčka 

1. těstoviny 

2. rýže 
čaj, nápoj, ovoce 

3. st ragú s rýží                
1. krupičná kaše 

2. jarní nádivka, brambor 

čaj, čok. nápoj 
kompot 

4. čt brokolicová katův šleh 
1. peč. brambor 

2. těstoviny 
čaj, mléko, ovoce 

5. pá s obrázky               uzená kýta 

1. hrachová kaše 

2. čočka na 

kyselo 

zelný salát, čaj, 
nápoj 

8. po s kapáním                 pastýřský perkelt 
houskový  

knedlík 
čaj, nápoj, ovoce 

9. út 
fazolová se 
slaninou    

kuřecí plátek 
dušená zelenina, 

brambor 
čaj, mléko                                        

10. st celerová    
vepřové na 

žampionech 

1. rýže 

2. těstoviny 
čaj, nápoj, jogurt 

11. čt s játr. knedlíčky       bavorské vdolečky  čaj, mléko, ovoce 

12. pá hráškový krém        rybí filé na másle 
1. bram. kaše 

2. brambor 
okur. salát, čaj, 
nápoj 

15. po špenátová karbanátek smažený 

1. brambor 

2. vídeňský 

bramborový 

salát 

ledový salát, čaj, 
nápoj 

16. út drožďová s bramb. zálesácký guláš 
houskový 

knedlík 
čaj, nápoj, ovoce 

17. st gulášová těstoviny zapeč. s mletým masem rajče, čaj, mléko 

18. čt rybí krémová              vepřová kýta a la bažant, rýže 
čaj, mléko, šleh. 
tvaroh 

19. pá 
hrachová s 
houskou 

kuřecí prsa po 

španělsku 

1. špecle 

2. brambory 

pečené  

s česnekem 

čaj, nápoj, ovoce 

22. po luštěninová rybí  filé  po sicilsku 
1. bram.kaše 

2. brambor 
mích. salát, čaj, 
nápoj 

23. út vývar s rýží            hamburská kýta 
houskový 

knedlík 
čaj, nápoj, ovoce 

24. st frankfurtská 
1. šišky s mákem 

2. špagety se zelenými fazolkami, 

slaninou a rajčaty 

čaj, kakao, ovoce 

25. čt kulajda rizoto z vepřového masa, kys. okurka čaj, mléko, jogurt                  

26. pá vývar s kuskusem    hovězí na slanině 
1.brambor 

2. těstoviny 
čaj, nápoj, ovoce 

29. po zelná     masové koule v 

boloňské omáčce 

1. těstoviny 

2. rýže 
čaj, mléko, ovoce 

 
30. 

út s mas. knedlíčky       párek, fazole po srbsku, chléb 
zelenin. salát, čaj,  
nápoj 

změna jídelního lístku vyhrazena 

 


