
  
01.04.2019 30.04.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Pondělí polévka hovězí s těstovinou, moučník - "Fešák"(buchta s tvarohem) (A: 01,03,07,08,09) 

oběd 1 brambory zapečené s vepřovým masem, okurka sterilovaná - příloha (A: 01,03,07,10) 1.4. 

Úterý polévka květáková (A: 01,03,07) 

oběd 1 hovězí pražská, dušená rýže s jáhly (A: 01,03) 2.4. 

Středa polévka zeleninová s krupicovými noky (A: 01,03,07,09) 

oběd 1 čočka na kyselo, párek, okurka sterilovaná - příloha, chléb / rohlík (A: 
01,03,07) 

3.4. 

Čtvrtek polévka gulášová (A: 01,07) 

oběd 1 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (A: 01,03,07) 4.4. 

Pátek polévka rybí s opraženou houskou (A: 01,04,07,09) 

oběd 1 vepřový plátek na bylinkách, bramborová kaše, zelenina - obloha (A: 
01,06,07) 

5.4. 

Pondělí polévka zeleninový vývar s pohankou (A: 07,09) 

oběd 2 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., obloha (A: 01,03,07) 
 

8.4. 

Úterý polévka z míchaných  luštěnin (A: 01,07) 

oběd 1 hovězí tokáň (r.protlak, angl.slanina), těstoviny (A: 01,07) 9.4. 

Středa polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09) 

oběd 2 koprová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík (A: 01,03,07) 
 

10.4. 

Čtvrtek polévka ragú s rýží (A: 01,07,09) 

oběd 1 moravský vrabec, bramborová kaše (A: 01,07) 
 

11.4. 

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

oběd 2 zahradnická sekaná, brambory m.m., okurka sterilovaná - příloha (A: 01,03,07,09) 
 

12.4. 

Pondělí polévka hrachová (A: 01,07) 

oběd 2 kachna pečená, listový špenát dušený, bramborové knedlíky (A: 01,03,07) 
 

15.4. 

Úterý polévka slepičí s rýží (A: 01,07,09) 

oběd 1 hovězí plátek (roštěná) znojemská, rýže dušená (A: 01,07) 16.4. 

Středa polévka rajská s těstovinou (A: 01,03,07) 

oběd 1 kuře pečené na másle, brambory, salát z hlávkového zelí a puzsty (A: 01,07) 17.4. 

Čtvrtek polévka Velikonoční prázdniny 

  18.4. 

Pátek polévka Velký pátek 

  19.4. 

Pondělí polévka Velikonoční pondělí 

  22.4. 

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

oběd 1 svíčková na smetaně, hovězí maso, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07,09) 23.4. 

Středa polévka celerová s kostičkou (opražený chléb) (A: 01,07,09) 

oběd 1 kapustový karbanátek, bramborová kaše m.m., kompot ovocný - příloha (A: 01,03,07) 24.4. 

Čtvrtek polévka vločková (A: 01,07,09) 

oběd 2 vepřové kotlety na žampionech, brambory (A: 01,07) 
 

25.4. 

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

oběd 1 hovězí maso na paprikách, rýže (A: 01,07) 26.4. 



 
01.04.2019 30.04.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Pondělí polévka ovarová s kroupami (A: 01,07,09) 

oběd 1 vepřový prejt, brambory m.m., obloha - kyselé zelí (A: 01,07,12) 29.4. 

Úterý polévka bramborová (A: 01,07,09) 

oběd 2 zapečené těstoviny s uzeným  masem, okurka sterilovaná - příloha (A: 01,03,07) 
 

30.4. 

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

Důchodci a cizí strávníci 63,-          19 dnů       1.197,- 

                       

***** 

Stravné na měsíc DUBEN 2019 je možné platit 

 

Pondělí 25. 3.   8:00-11:00 / 12:00-14:00  

Úterý 24. 3.   8:00-11:00 

Středa 27. 3.    8:00-11:00 / 12:00-14:00 

Pátek 29. 3.   8:00-11:00 

 

 
***** 

 Platba na účet školní jídelny KB 9130311/0100 
VS obdržíte v kanceláři VŠJ  

**** 

Nevaří se: 

18. 4. – 22. 4. 2019 Velikonoční prázdniny 
 

***** 

 

                           Děkujeme za pochopení   
ŠJ 20. Základní školy 

                                                                                 378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 
 

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


