
  
01.06.2019 30.06.2019 

Jídelní lístek 

od 

                                            
                     
 

                 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

do 

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

oběd 1 vepřový kotlet s anglickou slaninou, bramborová kaše, (A:1,06,07) 3.6. 

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

oběd 2 kuřecí plátek přírodní, brambory šťouchané s pažitkou, čerstvá zelenina - příloha  4.6. 

Středa polévka ovarová s bulgurem (A: 01,07,09) 

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

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

oběd 2 kuřecí stehno pečené, rýže dušená (A: 01,03,06,07) 6.6. 

Pátek 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. 

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

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

10.6. 

Úterý polévka čočková (A: 01,07) 

oběd 1 hovězí znojemská omáčka, rýže dušená (A: 01, 07) 
 

11.6. 

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

oběd 1 koprová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík (A: 01,03,07) 12.6. 

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

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

13.6. 

Pátek polévka česneková s pohankou, moučník - perník z acidofilního mléka (A: 01,03,07,08,12) 

oběd 1 bramborový guláš s vepřovým masem, chléb (A: 01,07) 14.6. 

Pondělí polévka zeleninová s merlíkem čilským (quinoa) (A: 01,07,09) 

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

17.6. 

Úterý polévka fazolová, ovoce (A: 01,07) 

oběd 2 smažené vdolky s tvarohem a džemem (A: 01,03,07) 
 

18.6. 

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

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

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

oběd 2 masové kuličky, brambory m.m., obloha (kečup, hořčice), paprika obloha (A: 03,07,10) 
 

20.6. 

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

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

21.6. 

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

oběd 1 vepřová maso po selsku, brambory, zelí kysané- obloha (A: 01,07,12) 24.6. 

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

oběd 1 masová směs(vepřové, kuřecí, ....), rýže dušená (A:,06,07) 25.6. 

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

oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., (A: 01,03,07) 26.6. 

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

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

Pátek polévka eintopf (hl. zelí, kořen. zel., brambor)(A: 01,07,09) 

oběd 1 rizoto z vepřového masa se zeleninou, sýr (A: 01,07,09) 28.6. 



 

                                           
 
 
 
 
 
                                             20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

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

Stravné na měsíc ČERVEN 2019 je možné platit: 

 

Pondělí 27. 5.   8:00-11:00 / 12:00-14:00 

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

Pátek 31. 5.    8:00-11:00  

 
***** 

Nevaří se: 

1. 7. 2019 – 1. 9. 2019 

 
 
 

Upozornění! 

 

Obědy na měsíc 6/2019 je možné odhlašovat nejpozději do úterý 25. 6. a to z důvodu vyúčtování 

školního roku. 

V termínu od 26. 6. do 28.6 Vám obědy nebudou odhlášeny. 

V případě přeplatků z odhlášek prosím o jejich vyzvednutí nejpozději 

do pátku 28. 6. 2019 

***** 

Děkujeme Vám za věrnost a přejeme Vám krásné léto a těšíme se na Vás opět v září 2019 

 

Platby na měsíc ZÁŘÍ 2019   

26. 8. Pondělí 8-10 h / 12-14h 

27. 8.  Úterý 8-10h 

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

 

ŠJ 20. Základní školy 

378 028 546 VŠJ, 378 028 547 kuchyně 

 
 

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


