
  
01.11.2019 30.11.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Pátek polévka zeleninový vývar s jáhly(A: 01,07,09) 

oběd 2 rybí filé smažené, bramborový salát., čerstvá zelenina (A:01,03,04,06,07,09,10) 1.11. 

Pondělí polévka česneková s bramborem (A: 01,07) 

oběd 1 kuřecí gyros na nudličky, rýže basmati, tzatziki (A: 01,07,10) 
 

4.11. 

Úterý polévka kapustová s rýží (A: 01,07) 

oběd 1 vepřová pečeně selská, bramborová kaše, zelí kysané- obloha (A: 01,07,12) 5.11. 

Středa polévka slovenská zelná (z kysaného zelí ) (A: 01,06,07,12) 
 oběd 2 pštrosí vejce, brambory m.m., okurka sterilovaná – příloha (A: 01,03,06,07) 
 

6.11. 

Čtvrtek polévka zeleninová s krupicí (A: 01,07,09) 

oběd 2 kachna pečená, zelí červené, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07) 
 

7.11. 

Pátek polévka Selská (A: 01,03,07,09) 

oběd 2 hovězí plátek (roštěná) znojemská, rýže dušená(A: 01,10) 
 

8.11. 

Pondělí polévka risi bisi (s rýží a hráškem), moučník - jogurtový koláč s meruňkami a žmolenkou 

oběd 1 čočka podle Jamieho Olivera, párek, okurka sterilovaná - příloha, chléb  11.11. 

Úterý polévka zeleninová krémová A: 01,07,09) 

oběd 1 sekaná pečeně, brambory m.m., yofresh, čerstvá zelenina - příloha (A: 01,03,07,10) 
 

12.11. 

Středa polévka hrachová s opraženým hráškem(A: 01,03,06,07) 

oběd 1 hovězí tokáň, těstoviny penne, paprika obloha (A: 01,03) 13.11. 

Čtvrtek polévka zeleninová s fazolí (A: 01,07,09) (A: 01,07,09) 

oběd 1 vepřová pečeně marinovaná, brambory m.m., dušená zelenina (mrkev, hrášek, 
brokolice, květák) (A: 01,07,09) 

14.11. 

Pátek polévka houbová z hlívy ústřičné (á la dršťková) (A: 01,07) 

oběd 1 žemlovka (vánočka, rozinky) s jablky a tvarohem (A: 01,03,07) 15.11. 

Pondělí polévka zeleninový vývar s kapáním(A: 01,03,07,09) 

oběd 1 hovězí maso vařené, omáčka koprová, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07) 
 

18.11. 

Úterý polévka zeleninová s drožďovými nočky(A: 01,03,07,09) 

oběd 1 kuřecí plátek na tymiánu s česnekem, brambory šťouchané s pažitkou, čerstvá 
zelenina – příloha (A: 01,07) 

19.11. 

Středa polévka čočková se zeleninou(A: 01,07,09) 

oběd 1 italský guláš se sýrem, těstoviny(A: 01,07) 20.11. 

Čtvrtek polévka celerová s kostičkou (opražený chléb) 

oběd 1 krůtí prso protýkané slaninou, bramborová kaše, čerstvá zelenina - obloha(A: 01,07) 21.11. 

Pátek polévka špenátová s bramborem(A: 01,07) 

oběd 1 vepřová plec debrecínská, rýže dušená (A: 01,06,07) 22.11. 

Pondělí polévka zeleninový vývar s nudlemi(A: 01,03, 07,09) 

oběd 2 kuřecí plátek na zázvoru, brambory šťouchané s anglickou slaninou, (A: 01,07) 25.11. 

Úterý polévka ruský boršč(A: 01,07,09) 

oběd 2 hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky, okurka sterilovaná příloha (A:1,03,07) 
 

 

26.11. 

Středa polévka hrstková(A: 01,07) 

oběd 1 holandský řízek, bramborová kaše m.m., kompot ovocný - příloha(A: 01,03,07) 27.11. 

Čtvrtek polévka květáková s mrkvovými nudličkami(A: 01,07) 

oběd 1 *hovězí Stroganov, rýže dušená(A: 01,07) 
 

28.11. 

Pátek polévka zeleninová se strouháním, (A: 01,03,07,09) / ovoce 



  
01.11.2019 30.11.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

oběd 1 bramborový guláš s vepřovým masem, chléb (A: 01,07) 29.11. 

                                                                   
                                                                   *** Strava určená k okamžité spotřebě *** 
                                                               *** Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena! *** 
 

 

 Stravné LISTOPAD 2019 

 

   
Důchodci a cizí strávníci 66,-          21 dnů       1.386,- 

                       

***** 

Stravné na měsíc LISTOPAD 2019 je možné platit 

 

Pondělí 21. 10.   8:00-11:00 / 12:00-14:00 

Úterý 22. 10.   8:00-11:00  

Středa 23. 10.   8:00-11:00 / 12:00-14:00 

Pátek 25. 10.   8:00-11:00 

 

 
***** 

 Platba na účet školní jídelny KB 9130311/0100 

VS obdržíte v kanceláři VŠJ  

**** 
 

31. 10. 2019 VŠJ nepřítomna z důvodu školení **neodkladné záležitosti prosím 
na paní vedoucí kuchařku Karáskovou** 

 

 

 

ŠJ 20. Základní školy 

                                                              378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 
                                                                          jídelna@zs20.plzen-edu.cz 

 


