
01.09.2021 30.09.2021
Jídelní lístek

od do

St  1.9. polévka gulášová s bramborem a masem (A: 01,03,07,09,10)
pol. BZL gulášová s bramborem a masem

pol. BZML gulášová s bramborem a masem (A: 01)
oběd 1 rýžová kaše s kakaem a máslem , kompot, čaj (A: 07)

dieta BZL rýžová kaše se skořicí a máslem , kompot,čaj (A: 07)
dieta BZML rýžová kaše se skořicí, kompot, čaj

Čt  2.9. polévka zeleninová s kapáním (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninová s bezlepkovým kapáním (A: 03,09)

pol. BZML zeleninová s kapáním (A: 01,09)
oběd 1 vepřové maso po boloňsku, špagety, sýr, sirup, ovoce (A: 07)

dieta BZL vepřové maso po boloňsku, bezlepkové špagety, sýr, sirup, ovoce (A: 07)
dieta BZML vepřové maso po boloňsku, špagety, sýr, sirup, ovoce (A: 01)

Pá  3.9. polévka cibulačka s vejci a krutony (A: 01,03,07)
pol. BZL cibulačka s s vejci (A: 03)

pol. BZML cibulačka s vejci (A: 03)
oběd 1 kuřecí prsa zapečená se smetanou, brambory, salát, čaj se sirupem (A:

01,03,06,07,09,10,11,13)
dieta BZL kuřecí prsa se zeleninou, brambory, salát, čaj se sirupem, salát (A: 09)

dieta BZML kuřecí prsa se zeleninou, brambory, salát, čaj se sirupem, salát (A: 01,09)
Po  6.9. polévka zeleninový vývar s jáhly (A: 01,03,09)

pol. BZL zeleninový vývar s jáhly (A: 09)
pol. BZML zeleninový vývar s jáhly (A: 01,09)

oběd 1 vepřový perkelt, těstoviny-tarhoňa, kompot, sirup (A: 01,03,07,09,10)
dieta BZL vepřový perkelt, bezlepkové těstoviny, kompot, sirup

dieta BZML vepřový perkelt, těstoviny, kompot, sirup (A: 01,03)
Út  7.9. polévka slepičí  vývar s těstovinou (A: 09)

pol. BZL slepičí  vývar s těstovinou (A: 09)
pol. BZML slepičí  vývar s těstovinou (A: 09)

oběd 1 čočka po švábsku, vejce, okurek, chléb, čaj se sirupem, tyčinka (A: 01,03)
dieta BZL čočka po švábsku, vejce, okurek, chléb bezlepkový, čaj se sirupem, ovocná tyčinka

(A: 03,12)
dieta BZML čočka po švábsku, vejce, okurek, chléb, čaj ovocný se sirupem, tyčinka (A: 01,03)

St  8.9. polévka bramboračka (A: 01,09)
pol. BZL bramborová (A: 09)

pol. BZML bramborová (A: 01,09)
oběd 1 kuřecí prsa kung-pao, rýže , sirup, ovoce (A: 01,03,05,06,07,09,13)

dieta BZL kuřecí prsa kung-pao, rýže , sirup, ovoce
dieta BZML kuřecí prsa kung-pao, rýže, sirup, ovoce (A: 01,05)

Čt  9.9. polévka brokolicová krémová (A: 01,07,09)
pol. BZL brokolicová krémová (A: 07)

pol. BZML brokolicová
oběd 1 vepřová kotleta na ajvaru, brambory, salát, čaj se sirupem (A: 01)

dieta BZL vepřová kotleta na ajvaru, brambory, salát, čaj se sirupem
dieta BZML vepřová kotleta na ajvaru, brambory, salát, čaj se sirupem (A: 01)

Pá  10.9. polévka hovězí vývar s těstovinovou rýží (A: 07,09)
pol. BZL hovězí vývar s bezlepkovou těstovinou (A: 09)

pol. BZML hovězí vývar s těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 hovězí pečeně, svíčková omáčka na smetaně, knedlíky , ovoce, ovocný čaj (A:

01,03,07,09,10)
dieta BZL hovězí pečeně,svíčková omáčka na smetaně, bezlepkový knedlík, ovoce, ovocný čaj

(A: 03,07,09)
dieta BZML hovězí pečeně na divoko, bramborové knedlíky, ovoce, ovocný čaj (A: 09,12)

Po  13.9. polévka kapustová se špeclemi (A: 01,09)



01.09.2021 30.09.2021
Jídelní lístek

od do

pol. BZL kapustová s bezlepkovou těstovinou
pol. BZML kapustová se špeclemi (A: 01)

oběd 1 myslivecká masová směs, rýže , sirup (A: 01,03,06,07,09,13)
dieta BZL masová směs na kápii, rýže, sirup

dieta BZML masová směs na kápii, rýže, sirup (A: 01,03)
Út  14.9. polévka dýňový krém s mrkví (A: 01,07,09)

pol. BZL dýňový krém s mrkví (A: 07)
pol. BZML dýňová s mrkví

oběd 1 smažené rybí prsty, bramborová kaše, salát, sirup (A: 01,03,04,07)
dieta BZL smažené rybí filé obalené v kukuřičné strouhance, brambory, salát, sirup (A: 04)

dieta BZML smažené rybí filé, brambory, salát, sirup (A: 04)
St  15.9. polévka z hlívy ústřičné s bramborem (A: 01,03,07,09,10)

pol. BZL gulášová s bramborem
pol. BZML gulášová s bramborem (A: 01)

oběd 1 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, čaj (A: 01,03,06,07,08,11,13)
dieta BZL dukátové bezlepkové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, čaj (A: 03,07)

dieta BZML kuřecí prsa na bylinkách, brambory, ovoce,  čaj
Čt  16.9. polévka zeleninová s burgurem (A: 01,09)

pol. BZL zeleninová s  pohankou (A: 09)
pol. BZML zeleninová s  pohankou (A: 01,09)

oběd 1 krůtí plátek s cuketou a zeleninou, těstoviny penne s bylinkovým pestem, sirup (A:
01,03,07,09)

dieta BZL krůtí medailonky s cuketou a zeleninou, bezlepkové těstoviny, sirup
dieta BZML krůtí medailonky s cuketou a zeleninou, bezlepkové těstoviny, sirup

Pá  17.9. polévka z červené čočky se zeleninou (A: 01,09)
pol. BZL z červené čočky se zeleninou (A: 09)

pol. BZML z červené čočky se zeleninou (A: 01,09)
oběd 1 vepřové maso v mrkvi, brambory,  čaj, ovoce (A: 01)

dieta BZL vepřové maso v mrkvi, brambory, ovoce, čaj
dieta BZML vepřové maso v mrkvi, brambory, ovoce, čaj (A: 01)

Po  20.9. polévka zeleninová se strouhánkem (A: 01,03,09)
pol. BZL zeleninová s bezlepkovým strouhánkem (A: 03,09)

pol. BZML zeleninová se strouhánkem (A: 01,03,09)
oběd 1 halušky se zelím a uzeným masem , sirup (A: 01,12)

dieta BZL vepřový přírodní plátek, brambory  s cibulkou, sirup (A: 07)
dieta BZML halušky se zelím a uzeným masem , sirup (A: 01,12)

Út  21.9. polévka mrkvová s pohankou (A: 01)
pol. BZL mrkvová s jáhly

pol. BZML mrkvová s jáhly
oběd 1 vepřová kotleta po srbsku, brambory s pažitkou, kakao/čaj (A: 01,07)

dieta BZL vepřová kotleta po srbsku, brambory s pažitkou, kakao/čaj (A: 07)
dieta BZML vepřová kotleta po srbsku, brambory s pažitkou, čaj

St  22.9. polévka slepičí vývar s kapáním (A: 01,03,07,09)
pol. BZL slepičí vývar s bezlepkovým kapáním (A: 03,07,09)

pol. BZML slepičí vývar s kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 kuře na paprice, knedlík, ovoce, sirup (A: 01,07)

dieta BZL kuře na paprice, bezlepkové těstoviny, ovoce, sirup
dieta BZML kuře na paprice, bezlepkové těstoviny, sirup

Čt  23.9. polévka pórková s vejci (A: 01,03)
pol. BZL pórková s vejci (A: 03)

pol. BZML pórková s vejci (A: 01,03)
oběd 1 karbenátek, brambory s máslem, salát, jogurtový dip, čaj (A: 01,03,07)

dieta BZL karbenátek, brambory s máslem, salát, jogurtový dresink, čaj (A: 03)
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dieta BZML karbenátek, brambory, salát,čaj (A: 01,03)
Pá  24.9. polévka celerová s bramborem (A: 01,07,09)

pol. BZL celerová s bramborem (A: 07,09)
pol. BZML celerová s bramborem (A: 01,09)

oběd 1 kovbojské fazole, chléb, ovoce, čaj se sirupem (A: 01,03,07,09,10)
dieta BZL kovbojské fazole, bezlepkový chléb, ovoce, čaj se sirupem (A: 12)

dieta BZML kovbojské fazole, chléb, ovoce, čaj se sirupem (A: 01)
Po  27.9. polévka miliónová z jarní zeleniny (A: 09)

pol. BZL miliónová z kukuřičné krupicejarní zeleniny (A: 09)
pol. BZML miliónová z jarní zeleniny (A: 09)

oběd 1 hovězí tokáň, bramborový knedlík-rýže, ovoce, čaj (A: 01)
dieta BZL hovězí tokáň, rýže, ovoce, čaj

dieta BZML hovězí tokáň, rýže, ovoce, čaj
Út  28.9. polévka státní svátek

pol. BZL státní svátek
pol. BZML státní svátek

St  29.9. polévka hovězí bujón s játrovými knedlíčky (A: 01,03,07,09)
pol. BZL hovězí bujon s játrovými bezlepkovými knedlíčky (A: 03,09)

pol. BZML hovězí bujon s játrovými knedlíčky (A: 01,03,09)
oběd 1 nudle s mákem a máslem, kompot, mléko/ ovocný čaj (A: 07)

dieta BZL bezlepkové nudle s mákem a máslem, kompot, mléko/ovocný čaj (A: 07)
dieta BZML nudle se skořicí, kompot, čaj se sirupem

Čt  30.9. polévka italská (A: 01,03,09)
pol. BZL italská s bezlepkovou  těstovinou

pol. BZML italská s těstovinou (A: 01,03)
oběd 1 rybí filé chalupářské, brambory, ovoce, džus (A: 01,03,04,07,09,10,11)

dieta BZL rybí filé pečené na  kmíně, brambory, ovoce, džus (A: 04)
dieta BZML rybí filé pečené na  kmíně, brambory, ovoce, džus (A: 04)

1.9. jsou na obědy přihlášeni jen žáci školní družiny, ostatní žáci se musí přihlásit sami. 
Žáci I.stupně jsou po písemném souhlasu přihlášeni automaticky a 
žáci II.stupně se přihlašují sami.
Aktuální informace ohledně stravování jsou na webových stránkách www.sjlastuvkova.cz
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12 
13

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

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


