
  
01.05.2019 31.05.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Středa polévka Státní svátek 

  1.5. 

Čtvrtek polévka hříbkový krém 

oběd 1 holandský řízek, bramborová kaše m.m., salát okurkový 2.5. 

Pátek polévka z hlávkového zelí 

oběd 1 *zapečené smetanové špagety s krůtím masem a sušenými rajčaty 3.5. 

Pondělí polévka zeleninový vývar s pohankou 

oběd 2 hovězí guláš, houskové knedlíky (kynuté), čerstvá zelenina - příloha 
 

6.5. 

Úterý polévka špenátová 

oběd 1 francouzské brambory, okurka sterilovaná - příloha 7.5. 

Středa polévka Státní svátek 

  8.5. 

Čtvrtek polévka zeleninová s fazolí, *linecký koláč s tvarohem 

oběd 1 bratislavské vepřové plecko, těstoviny 9.5. 

Pátek polévka s játrovou rýží 

oběd 2 vepřová pečeně s hořčicovou omáčkou, brambory, čerstvá zelenina - obloha 
 

10.5. 

Pondělí polévka zeleninový vývar s kostičkou (opražený chléb tmavý) 
 oběd 2 hovězí plátek na houbách, rýže s hráškem 
 

13.5. 

Úterý polévka hovězí rychlá 

oběd 1 domácí buchty plněné tvarohem / jablky 14.5. 

Středa polévka zeleninová s drožďovými nočky 

oběd 1 kuřecí  zapečené se smetanovo - bylinkovou omáčkou, brambory 15.5. 

Čtvrtek polévka česneková s bramborem 

oběd 1 šťavnatá pečeně (vepřová), těstoviny, čerstvá zelenina - příloha 16.5. 

Pátek polévka hráškový krém 

oběd 1 kuřecí nudličky s pórkem a šunkou, brambory 17.5. 

Pondělí polévka hovězí vývar s jarní zeleninou 

oběd 1 vepřová játra restovaná s cibulkou, rýže dušená 20.5. 

Úterý polévka hrstková 

oběd 1 kuře na paprice, houskové knedlíky (kynuté) 21.5. 

Středa polévka brokolicová krémová 

oběd 2 azu po tatarsku, rýže dušená, salátová okurka 
 

22.5. 

Čtvrtek polévka kuřecí vývar s rýží  

oběd 2 pečené papriky plněné, brambory, čerstvá zelenina - příloha 
 

23.5. 

Pátek polévka rybí s opraženou houskou 
 oběd 1 rizoto z vepřového masa se zeleninou, sýr, čerstvá zelenina 24.5. 

Pondělí polévka zeleninový vývar s cizrnou 

oběd 2 vepřová pečeně, zelí kysané, houskové knedlíky (kynuté) 
 

27.5. 

Úterý polévka kapustová s rýží 

oběd 1 krůtí prso protýkané slaninou, rozmarýnové brambory, salát rajčatový s cibulí 28.5. 

Středa polévka zeleninový vývar s nudlemi 

oběd 2 vepřové kostky na kmíně, bramborová kaše, zelenina 
 

29.5. 



 
01.05.2019 31.05.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Čtvrtek polévka frankfurtská s bramborem 

oběd 1 ryba  na másle, brambory s pažitkou m.m., paprika obloha 30.5. 

Pátek polévka jáhlová  

oběd 1 mrkev dušená s vepřovým masem, domácí rozpeky 31.5. 

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

  
Důchodci a cizí strávníci 63,-          21 dnů       1.323,- 

                       

***** 

Stravné na měsíc KVĚTEN 2019 je možné platit 

 

Středa 24. 4.   8:00-11:00 / 12:00-14:00  

Pondělí 29. 4.   8:00-11:00 / 12:00-14:00 

Úterý 30. 4.   8:00-11:00 

 
***** 

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

**** 

Nevaří se: 

1. 5. Státní svátek 

8. 5. Státní svátek 
 

***** 

 

                                Děkujeme    
 

 

ŠJ 20. Základní školy 

                                                                                       378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 


