
 

          STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ 
            Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 
                                  IČO 00087751    

________________________________________                       
 

 JÍDELNÍ LÍSTEK 
Výukové centrum HLUŠICE 

V týdnu: od  10.5.  do 14.5.  2021 

PONDĚLÍ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, tavený sýr, závin mak., čaj, kakao (1,3,7) 

2ks sýrový rohlík, čaj (al.1,3,7) 

Kapustová (al.1,9) 

Karbenátek, bramborová kaše, zelný s. Sombréro, džus (1,3,7,) 

 

Chiarohlík, jogurt, čaj/mléko(al.1,7) 

Pečená krkovice, bramborový knedlík, špenát, čaj  (1) 

Rohlík, žervé (1,7) 

ÚTERÝ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, šunka, kobliha s nug., čaj, kakao (al.1,3,7) 

Chléb, tvarohová pomazánka s kápií, čaj (al.1,7) 

Hovězí vývar s nudlemi (al.1,3,9) 

Chilli con carne s hov.masem, chléb, jablko, čaj(1) 

 

Houska, tavený sýr, kedlub, koktejl(al.1,7) 

Srbské rizoto s kuřecím masem, sýr, okurka, jablko, šťáva (1,7) 

Loupák, přesnídávka (1) 

STŘEDA 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

  

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, jogurt, koláč s tvar., čaj, bílá káva (al.1,3,7) 

Chléb, rama, trvanlivý salám, čaj (al.1,7) 

Z míchaných luštěnin (1,9) 

Zapečené rybí filé se zeleninou a vejci, brambory, mrkvový s., 

džus (1,3,4,7) 

  

Chléb, rama, strouhaný eidam, šťáva/mléko (al.1,3,7) 

Vepřové na kmíně, těstoviny,  jablko, čaj (al.1,7) 

Obložená houska  (1,3,7) 

ČTVRTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, uzený eidam, med, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Houska, pomazánka z ďábelských toustů, čaj (al.1,7) 

Vývar s kápáním (al.1,3,7,9) 

Vepřová krkovice po selsku, housk.knedlík, zelí, čaj (1,3,7) 

 

Vařený pudink s ovocem, rohlík, čaj (1,7) 

Kuřecí kapsa se sýrem, bramborová kaše, hlávkový salát, džus (1,7) 

Čokorohlík, jablko (1,3,8) 

PÁTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

Studený oběd 

 

Houska, máslo, paštika, cereálie s mlékem, čaj (1,3,7) 

Houska, šunková pěna, čaj (1,7) 

Špenátová s vejci (1,9)     

Dukátové buchtičky se šodó, banán, čaj (1,7) 

Hamburger, oplatka, voda (1,3,7) 

                                                                                             Vedoucí ŠJ: Trejbalová Šárka 

                                                                                             Vedoucí kuchař: Zelbová Pavlína 

Kontakt: Trejbalová Šárka       Tel: 495 483 421          Email: sstrnb.trejbalova@seznam.c 

                     Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
Seznam alergenů: 1 obiloviny-pšenice , 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 sojové boby, 7 mléko, 8 ořechy, 9 

celer, 10 hořčice, 11 sezamová semena, 12 oxid siřičitý, 13 vlčí bob, 14 měkkýši  
 

mailto:sstrnb.trejbalova@seznam.c

