
 

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

________________________________________                       
 

 JÍDELNÍ LÍSTEK 
Výukové centrum HLUŠICE 

V týdnu: od  3.5.  do 7.5.  2021 

PONDĚLÍ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, šunka,  makový závin, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Chléb, tavený sýr, čaj (al.1,3,7) 

Fazolová (al. 1,9) 

Vepř. žebírko přírodní, dušená rýže, hlávkový salát, džus (1)       

 

Šlehaný tvaroh,  rohlík 2ks, čaj (al.1,7) 

Zeleninové lečo, chléb/brambory, banán, čaj (1,3,7) 

Rohlík 2ks, paštika (1,7) 

ÚTERÝ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, tavený sýr, kobliha s džemem, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Houska, zeleninová pomazánka, čaj (al.1,3,7,9) 

Drožďová (al.1,9) 

Čevabčiči, brambory, cibule+hořčice, čaj (1,3,7) 

 

Gothaj+cibule+ocet, chléb, čaj (al.1) 

Bramborové šišky s mákem, jablko, čaj (1,3,7) 

Jogurt, pletýnka (1,7) 

STŘEDA 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

  2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, jogurt, koláč s mákem, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Houska, máslo, šunka, čaj (al.1,3,7) 

Frankfurtská (al.1,9) 

Hrachová kaše s cibulkou, vinná klobása, okurka, pudink 

s ovocem,  šťáva  

 

Houska, pomazánkové máslo, jablko,  (al.1,7) 

Vepřová kýta na  žampiónech, houskový knedlík, šťáva (1,7) 

Pomeranč, oplatka (1,7) 

ČTVRTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, eidam, džem,cereálie s mlékem, čaj/mléko (1,3,7) 

Anglický rohlík, jablko, čaj (al.1,3,7) 

Vývar s bulgurem (al.1,9) 

Hovězí guláš, houskový knedlík, šťáva(1,3,7) 

 

Chléb, rama, vejce, čaj (1,3,7) 

Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou, banán, čaj (1,7) 

Donut, banán (1,7) 

PÁTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

Studený oběd 

 

Rohlík, máslo, med, paštika, čaj, kakao (1,3,7)  

2ks sýrový rohlík, čaj (1,7) 

Zeleninová (1,9)   

Halušky s uz.masem a kysané zelí, jablko, čaj (1,3) 

Šunková bageta, oplatka, voda (1,7) 

                                                                                             Vedoucí ŠJ: Trejbalová Šárka 

                                                                                             Vedoucí kuchař: Zelbová Pavlína 

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  

 


