
  
01.06.2018 30.06.2018 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

Pátek polévka risi bisi (s rýží a hráškem) (A: 07,09) 

oběd 1 vepřový plátek s anglickou slaninou, brambory šťouchané s pažitkou (A: 01,07) 1.6. 

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

oběd 1 čína s kuřecím masem, rýže dušená (A: 01,06,07,09) 4.6. 

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

oběd 1 haše (maso hovězí, vepřové), brambory m.m., zelí kysané- obloha (A: 01,03,07,12) 5.6. 

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

oběd 1 kuřecí stehno pečené, rýže dušená (A: 01,03,06,07,09,10,11) 6.6. 

Čtvrtek polévka tomatová s těstovinou (A: 01,03,07) 

oběd 1 ryba  na kmíně, citrón, bramborová kaše m.m., čerstvá zelenina - příloha (A: 04,07) 7.6. 

Pátek polévka zeleninový vývar s nudlemi (A: 01,03,07,08,09) 

oběd 1 zapečené těstoviny s vepř.masem, zelný salát  s červenou řepou a křenem (A: 
01,03,07) 

8.6. 

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

oběd 1 hovězí španělský plátek, rýže dušená (A: 01,03,06,10) 11.6. 

Úterý polévka z jarní zeleniny (A: 01,07,09) 

oběd 2 krůtí kapsa (vejce, šunka,pažitka), bramborová kaše, čerstvá zelenina - obloha (A: 12.6. 

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

oběd 1 čočka po srbsku,  párek, chléb (A: 01,06,07) 13.6. 

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

oběd 2 vepřové maso na bazalce, sýrová omáčka, těstoviny (A: 01,03,06,07,09) 
 

14.6. 

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

oběd 2 vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07,09,10) 
 

15.6. 

Pondělí polévka fazolová (A: 01,07) 

oběd 1 smažené vdolky s tvarohem a džemem (A: 01,03,07) 18.6. 

Úterý polévka z vaječné jíšky  (A: 01,03,07,09) 

oběd 1 vepřové maso na česneku, bramborové knedlíky (A: 01,03,07) 19.6. 

Středa polévka zeleninový vývar s kuskusem (A: 01,07,09) 

oběd 1 hovězí plátek (roštěná) přírodní, rýže basmati (A: 01,07,10) 20.6. 

Čtvrtek polévka selská, (A: 01,03,07,09) 

oběd 2 kuřecí plátek přírodní, rýže dušená, obloha (baby mrkev, hrášek) (A: 01,07) 
 

21.6. 

Pátek polévka slepičí s rýží, (A: 07,09) 

oběd 2 vepřová pečeně selská, brambory, zelí kysané- obloha (A: 01,07,12) 
 

22.6. 

Pondělí polévka s játrovou rýží, (A: 01,07,09) 

oběd 2 vepřové maso po ďábelsku, rýže dušená (A: 01,09) 
 

25.6. 

Úterý polévka rybí krémová (A: 01,04,07,09) 

oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát okurkový / salátová okurka (A: 01,03,07) 26.6. 

Středa polévka francouzská (A: 01,03,07,09) 

oběd 1 klopsy, rajská omáčka, houskové knedlíky (kynuté) (A: 01,03,07,09) 27.6. 

Čtvrtek polévka koprová (kulajda) (A: 01,03,07) 

oběd 1 francouzské brambory, okurka sterilovaná - příloha (A: 03,07) 28.6. 

Pátek polévka zeleninová s drožďovými nočky, *jablko (A: 01,03,07,09) 



 
01.06.2018 30.06.2018 

Jídelní lístek 

od 

                                           20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

oběd 1 rizoto z vepřového masa se zeleninou, sýr (A: 01,07,09) 29.6. 

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

Stravné na měsíc ČERVEN 2018 je možné platit 

 

Pondělí 28. 5.   8:00-11:00 / 12:00-14:00 

Středa 30. 5.    8:00-11:00 / 12:00-14:00 

Čtvrtek 31. 5.   8:00-11:00 
***** 

Veřejnost 63,-          21 dnů       1.323,- 
Nevaří se: 

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 

 
Upozornění! 

 

Obědy na měsíc 6/2018 je možné odhlašovat nejpozději do úterý 26. 6.  

a to z důvodu vyúčtování školního roku. 

V termínu od 27. 6. do 29.6 Vám obědy nebudou odhlášeny. 

V případě přeplatků z odhlášek prosím o jejich vyzvednutí nejpozději do pondělí 2. 7. 2018 

 

***** 

Děkujeme Vám za věrnost a přejeme Vám krásné léto a těšíme se na Vás opět v září 2018 

 

Platby na měsíc ZÁŘÍ 2018   

27. 8. Pondělí 8-10 h / 12-14h 

28. 8. Úterý 8-10h 

29.8.  Středa 8-10h / 12-14h v případě uzamčení hlavního vchodu volejte 378 028 546    
           

ŠJ 20. Základní školy 

378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 
 

01  
03  
04  
06  
07 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby                    
Mléko 

08  
09  
10  
11  
12 

Skořápkové plody (mandle..)    
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


