
 

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

________________________________________                       
 

 JÍDELNÍ LÍSTEK 
Výukové centrum HLUŠICE 

V týdnu: od  16.1.  do 20.1. 2023 

PONDĚLÍ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, eidam uz., med, čaj, bílá káva (al.1,3,7) 

2ks sýrový rohlík, čaj (al.1,7) 

Vývar s jáhly (al.1,9) 

Boloňské špagety s mletým masem, sýr, banán, čaj, (1,7) 

Bulgureto s krůtím masem a žampióny, sýr, okurka, banán, čaj 

(1,7,9) 

Tlačenka, ocet+cibule, chléb, džus (al.1) 

Rýžový nákyp s meruňkami, čaj (al.1,3,7) 

Čokorohlík, jablko (1,8) 

ÚTERÝ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, jogurt, závin s tvarohem, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Chléb, křenová pomazánka, čaj (al.1,3,7) 

Fazolová (al.1,9) 

Smažené rybí filé, bramborová kaše, paprika, džus (1,3,4,7) 

Gnocchi s kuř.masem a špenátem, džus (al.1,7) 

Ovocná přesnídávka, rohlík, čaj (al.1) 

Zapečené těstoviny s uz.masem, zelný salát, šťáva(al.1,3,7) 

Rohlík, žervé (1,7) 

STŘEDA 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

 2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, paštika, koláč s povidly,  čaj, kakao (al.1,3,7) 

Houska, pomazánka z rybiček, čaj (al.1,3,4,7) 

Brokolicová s cizrnou (al.1,9) 

Vepř. hukvaldský závitek, rýže, jogurt, čaj/koktejl,(1,3,7) 

Čočkový salát s vejcem, pečivo, jogurt, čaj/koktejl (1,3,7) 

Chléb, rama, strouhaný sýr, čaj (al.1,7) 

Smaž. kuřecí řízek, brambory, kompot broskvový, čaj (al.1,3,7) 

Oplatka, pomeranč (1,8) 

ČTVRTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, nutela, tavený sýr, bábovka, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Chléb, pomazánka z nivy, čaj (al.1,7) 

Vývar s drobením (al.1,3,9) 

Hovězí vař., koprová om., housk.knedlík, jablko, čaj (1,3,7) 

Směs MEXIKO s vepř.masem, dušená rýže, jablko, čaj (1) 

Houska, rama, šunka, čaj/mléko (al.1,3,7) 

Vepřové na paprice, těstoviny, šťáva (al.1,3,7) 

Loupák, jogurt (1,7) 

PÁTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

Studený oběd 

 

Houska, máslo, šunka, bábovka, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Termix, jidáš, čaj (al.1,3,7) 

Zelňačka s klobásou (al.1,9) 

Vepř. nudličky po čínsku, opečené brambory, šťáva (1) 

Bageta uzenář (angli.slanina+vejce), oplatka, pitíčko (al.1,3,7) 

                                                                                             Vedoucí ŠJ: Trejbalová Šárka 

                                                                                             Vedoucí kuchař: Churáčková Eliška 

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

                           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  

 


