
 

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

________________________________________                       
 

 JÍDELNÍ LÍSTEK 
Výukové centrum HLUŠICE 

V týdnu: od  27.6. 2022 do 1.7.2022 

PONDĚLÍ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

   

Rohlík, máslo, džem, tavený sýr, , čaj (1,7)       

2ks sýrový rohlík,  čaj (1,7) 

Vývar se sýrovými noky (1,3,7,9) 

Karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát, džus (1,3,7) 

 

Chléb, pomazánkové máslo, rajče, čaj (1,3,7) 

Hovězí vařené, křenová omáčka, houskový knedlík,banán, čaj (1,7) 

Houska, paštika (1) 

ÚTERÝ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, eidam, med, cereálie s mlékem, čaj (1,3,7)  

Houska, šunková pěna, čaj (1,7) 

Zeleninová (1,9) 

Těstovinový salát se sýrem a šunkou, pečivo, nanuk, šťáva (1,3) 

 

Houska, rama, vysočina, čaj (1,7) 

Kuřecí bageta, oplatka, ochucené mléko (1,7) 

Musli tyčka, jablko (1,8) 

STŘEDA 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

 2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

     

Rohlík, máslo, šunka, závin makový, čaj, kakao (1,7) 

Chléb, pomazánka z rybiček, šťáva (1,3,7) 

Vývar s bulgurem (1,9) 

Hovězí perkelt, houskový knedlík/rýže, jablko, šťáva (1,3) 

 

Rohlík, žervé, čaj (1,7) 

Špíz z kuřecího masa, hranolky, tatarka, šťáva (1,3,7) 

Svačinka maková, jablko (1,3,7) 

ČTVRTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

  

Rohlík/toustový chléb, máslo, nutela, šunka, bábovka, čaj (1,3,7) 

Anglický rohlík, jablko (1,3,7) 

 

   ***NEVAŘÍME – sanitární den*** 

PÁTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

 

Studený oběd 

 

 

 

  

   ***NEVAŘÍME – sanitární den*** 

                                                                                             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  

 


