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Školní jídelna SRŠ a VOŠ VHE Zátiší Vodňany

do

Úterý 16.5.2023
chléb,žitný chléb,budapešťská pomazánka,zelenina,cereálie,ovocné pyré,mléko,čaj  (a:
01,03,07,08,11)

Sníd+svač

kulajda  (a: 01,03,07)Polévka
vepřová roláda s medvědím česnekem sous-vide,bramborová kaše,okurkový salát,džus  (a:
01,07,12)

Oběd 1

tortila s kuřecím masem,čerstvou zeleninou a mozzarelou,dip,džus  (a: 01,03,07)Oběd 2
krůtí nudličky v sýrové omáčce,špagety,kečup,oplatka,sirup  (a: 01,03,07)Večeře
pečivo+flora 2ks,salám balený,nutela  (a: 01,03,07,08)Večeře 2

Středa 17.5.2023
housky,otrubové housky,šunková pěna,zelenina,cereálie,piškoty,jogurt,mléko,čaj,ovoce  (a:
01,03,07,08)

Sníd+svač

hovězí vývar se zeleninou a  nudlemi  (a: 01,03,09)Polévka
hovězí nudličky stroganof,rýže,sirup  (a: 01,07)Oběd 1
dušené hovězí maso na teplém zeleninovém salátě s kuskusem,sirup  (a: 01)Oběd 2
lasagne s vepřovým masem a boloňskou omáčkou zapečené se sýrem,džus  (a: 01,03,07)Večeře
pečivo,flora 2ks,džem balený,fitnes oplatka,mléko  (a: 01,03,07,08)Večeře 2

Čtvrtek 18.5.2023
chléb,celozrnný chléb,máslo,vejce vařené nebo
camembert,zelenina,cereálie,lipánek,mléko,čaj,ovoce  (a: 01,03,06,07,08)

Sníd+svač

zeleninová polévka s kapáním  (a: 01,03,09)Polévka
trhané vepřové maso,bramborový knedlík s cibulkou,kysané červené zelí s brusinkami,sirup  (a:
01,03,07,12)

Oběd 1

grilované kuřecí paličky,cizrna po indicku,sirup  (a: 01,07)Oběd 2
dukátové buchtičky s vanilkovým krémem,sýr a křup svačinka,džus  (a: 01,03,07)Večeře
pečivo+ovoce,pomazánka balená,rajče  (a: 01,03,07)Večeře 2

Pátek 19.5.2023
rohlíky,sójové rohlíky,máslo,sýry tavené výběr,zelenina,cereálie,ovocné pyré,mléko,čaj  (a:
01,03,06,07,08)

Sníd+svač

krémová česnečka s domácími krutony  (a: 01,03,07)Polévka
smažený vepřový kotlet,lehký bramborový salát s jarní cibulkou a ředkvičkami,džus  (a:
01,03,07)

Oběd 1

smažené žampiony,brambor,tatarská omáčka,džus  (a: 01,03,07)Oběd 2
chléb,pečená sekaná,mléčná rýže,oplatka,pití  (a: 01,03,07,08)Balíček Ob
chléb,pečená sekaná,mléčná rýže,oplatka,pití  (a: 01,03,07,08)Balíček Ve
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do

Sobota 20.5.2023
chléb,máslo,med nebo džem,zelenina,cereálie,jogurt,mléko,čaj,ovoce  (a: 01,03,07,08)Sníd+svač
kmínová s vejci a zeleninou  (a: 03,09)Polévka
kuřecí kung pao,rýže,sirup  (a: 01,09)Oběd 1
housky 4 ks,pochoutkový salát,tvarohový dezert,oplatka,pití  (a: 01,03,07,08)Balíček Ob
housky 4ks,pochoutkový salát,tvarohový dezert,oplatka,pití  (a: 01,03,07,08)Balíček Ve

Neděle 21.5.2023
chléb,máslo,paštika svačinka nebo med,zelenina,cereálie,jogurt,mléko,čaj,ovoce  (a:
01,03,07,08)

Sníd+svač

kuřecí vývar s rýží  (a: 09)Polévka
pečená krkovička,chlupatý knedlík,špenát,džus  (a: 01,03,07)Oběd 1
chléb,flora 2ks,salám balený,sýr a křup,mléko  (a: 01,03,07)Balíček Ob
chléb,flora 2ks,salám balený,sýr a křup,mléko  (a: 01,03,07)Balíček Ve
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Pondělí 22.5.2023
rohlíky,rohlík sójový,máslo,lučina nebo džem,zelenina,jogurt cereálie,mléko,čaj,ovoce  (a:
01,03,06,07,08)

Sníd+svač

gulášová polévka - pečivo  (a: 01,03,06,07)Polévka
koprová omáčka,vejce,houskový knedlík,ovoce,sirup  (a: 01,03,07)Oběd 1
smažený sýr,salát coleslaw,ovoce,sirup  (a: 01,03,07,09)Oběd 2
domácí sekaná,bramborová kaše,červená řepa,džus  (a: 01,03,07,12)Večeře
pečivo+pomazánka balená,oplatka  (a: 01,03,07,08)Večeře 2

Úterý 23.5.2023
chléb,celozrnný chléb,česnekovo-sýrová pomazánka,zelenina,cereálie,lipánek,mléko,čaj,ovoce 
(a: 01,03,07,08)

Sníd+svač

polévka z rybího file s perličkami  (a: 01,03,04,07,09)Polévka
ražniči na plechu,steak haus hranolky,tatarská omáčka,džus  (a: 01,07)Oběd 1
zeleninové prsty,brambor,tatarská omáčka,džus  (a: 01,03,07)Oběd 2
kuřecí nudličky na peperonátě,rýže,sirup  (a: 01,12)Večeře
pečivo+flora 2ks,med balený,perník,mléko  (a: 01,03,07,08)Večeře 2

Středa 24.5.2023
housky,celozrnné housky,těstovinový salát s čerstvou zeleninou a vejci,piškoty,ovocné
pyré,mléko,čaj  (a: 01,03,07,08,11)

Sníd+svač

hovězí vývar s játrovou rýží a špenátovými nudlemi  (a: 01,03,09)Polévka
hovězí pečeně na pepři,rýže,sirup  (a: 01)Oběd 1
přírodní nudličky z hovězího masa,bulgur se sušenými rajčaty a parmazánem,sirup  (a: 01)Oběd 2
sýrovo-salámová pizza - domácí výroba,jogurt balený,džus  (a: 01,03,07,12)Večeře
pečivo+flora 2ks,paštika,přesnídávka  (a: 01,03,07)Večeře 2

Čtvrtek 25.5.2023
chléb,žitný chléb,šlehaná niva nebo flora med,džem,zelenina,cereálie,jogurt,mléko,čaj  (a:
01,03,07,08)

Sníd+svač

zeleninová polévka s drožďovými noky  (a: 01,03,09)Polévka
pečené kuřecí stehno,nádivka,brambor,okurkový salát,sirup  (a: 01,03,07,12)Oběd 1
rybí file smažené v křehkém obalu,brambor,citron,okurkový salát,sirup  (a: 01,03,04,07,12)Oběd 2
vepřový guláš na paprikách,těstoviny,džus  (a: 01,03,07)Večeře
pečivo+flora 2ks,salám balený,rajče  (a: 01,03,07)Večeře 2

Pátek 26.5.2023
rohlíky,celozrnný rohlík,máslo,salát trvanlivý krájený,zelenina,cereálie,lipánek,mléko,čaj  (a:
01,03,07,08,11)

Sníd+svač

čočková polévka  (a: 01)Polévka
králík na česneku a slanině,chlupatý knedlík,sirup  (a: 01,03,07)Oběd 1
řecký salát s olivami a balkánským sýrem,celozrnná bagetka,ořechová tyčka,sirup  (a:
01,03,07,08,11)

Oběd 2

obložená bageta racio,oplatka,pití,ovoce  (a: 01,03,07,08,11)Balíček Ob
obložená bageta racio,oplatka,pití,ovoce  (a: 01,03,07,08,11)Balíček Ve

Pestrost stravy je obohacena a doplněna o mléčné výrobky,ovoce,zeleninu apod.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Aktuální info na nástěnce při vstupu do ŠJ nebo u výdejního pultu.
Dobrou chuť přeje kolektiv kuchařek a vedoucí ŠJ.

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


