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ZŠ školní jídelna
Poděbradova 18
Jičín 506 01

do

Po  10.12. polévka Polévka hovězí s bulgurem (A: 07,09,51)
oběd 1 Hovězí kostky ve smetanové omáčce s houbami, brambory (A: 07,51)
oběd 2 Kuskus s ovocem sypaný čokoládou (A: 07,12,51)
ostatní džus, čaj neslazený, mléko ochucené (A: 07,51)

Út  11.12. polévka Pol. čočková s kořenovou zeleninou a drcenými rajčaty (A: 07,09,51)
oběd 1 Těstoviny s kuřecím masem, rajčaty a bazalkou (A: 07,09,51)
oběd 2 Rybí filet v těstíčku, kaše bramborová m.m. (A: 03,04,07,09,12,51)
ostatní kompot ovocný, voda se sirupem, čaj slazený, mléko (A: 07)

St  12.12. polévka Polévka zeleninová s ovesnými vločkami (A: 07,09,51,54)
oběd 1 Sekaná pečeně, brambory m.m., červené zelí (A: 03,07,51,53)
oběd 2 Omáčka koprová, vejce vařené, brambory (A: 03,07,51)
ostatní ovoce, džus, mléko, voda neperlivá (A: 07,51)

Čt  13.12. polévka Polévka pórková s vejci (A: 03,07,51)
oběd 1 Vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky (A: 01,03,07,09,10,12,51)
oběd 2 Bramboráky, salát sterilovaný (A: 03,07,51)
ostatní mošt, čaj slazený, mléko (A: 07)

Pá  14.12. polévka Polévka z kuřete s krupicí a bramborem (A: 01,07,09,51)
oběd 1 Kuřecí stehýnko pečené, rýže s jarní cibulkou (A: 07,09)
oběd 2 ---------------
ostatní salát zeleninový, voda se sirupem, čaj slazený, mléko (A: 07)

Jídelní lístek určený strávníkům:
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace
Základní škola a Praktická škola, Jičín, Soudná 12
Základní škola, Libuň
Základní škola Bodláka a Pampelišky o.p.s. se sídlem Veliš, pobočka Robousy 41
Základní škola, Nemyčeves

                                  Vedoucí ŠJ Mašková Eva
                                  Vedoucí kuchařka Čapková Jiřina
                                   Změna jídelníčku vyhrazena!!!
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Mléko                         
Celer

10 
12 
51 
53 
54

Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany    
lepek - pšenice               
lepek - ječmen                
lepek - oves

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


