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(en) CANTEEN 

JEDÁLNY LÍSTOK 

MENU 

POLIEVKA / SOUP 

kelová polievka savoy cabbage soup 
kuracia polievka chicken broth 
paradajková (rajčiaková) polievka tomato 

soup 
zeleninová polievka vegetable soup 

MÄSO / MEAT 

bravčové mäso pork 
hovädzie mäso beef 
teľacie mäso veal 

HYDINA / POULTRY 

kačacie mäso duck meat 
kuracie mäso chicken 
husacie mäso goose meat 
morčacie mäso turkey 

RYBY / FISH 

kapor carp 
losos salmon 
pstruh trout 
treska cod 

PRÍLOHY / SIDE DISHES 

varené zemiaky boiled potatoes 
opekané zemiaky roast potatoes 
hranolky chips 
zemiaková kaša mashed potatoes 
ryža rice 
knedľa dumpling 
halušky gnocchi 

ŠALÁTY / SALADS 

cviklový šalát beetroot salad 
kapustový šalát cabbage salad 
miešaný šalát mixed salad 
mrkvový šalát carrot salad 
paradajkový šalát tomato salad 
uhorkový šalát cucumber salad 
zemiakový šalát potato salad 

NÁPOJE / DRINKS 

biela káva grain coffee with milk 
čaj tea 
džús juice 
mlieko milk 
voda water 
voda so sirupom water with syrup 

OVOCIE / FRUIT 

banán banana 
broskyňa peach 
citrón lemon 
čerešňa cherry 
hruška pear 
jablko apple 
jahoda strawberry 
marhuľa apricot 
pomaranč orange 

PEČIVO / PASTRY 

chlieb bread 
rožok sandwich roll 
žemľa bun 

AKÉ JE JEDLO? / DIFFERENT WAYS 
OF COOKING FOOD? 

varené boiled 
pečené roasted/baked 
vyprážané deep-fried  
grilované grilled 

DIÉTA / DIET 

diabetická šetriaca diabetic sparing  
bezlepková diéta (alergia na lepok) gluten-

free diet (gluten allergy) 
bezlaktózová diéta (alergia na laktózu) 

lactose-free diet (lactose allergy) 
celiatik, celiatička celiac 
vegán, vegánka vegan 
vegetarián, vegetariánka vegetarian 
vitarián, vitariánka vitarian 
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 
 

ALERGÉNY 
 

  
 

  

JEDÁLEŇ OBILNINY KÔROVCE VAJCE RYBA 

 

 
 

 
 

 

ARAŠIDY SÓJA MLIEKO ORECHY ZELER 

JEDÁLNY LÍSTOK 

    
 

POLIEVKA BRAVČOVÉ 
MÄSO 

HOVÄDZIE 
MÄSO KURACIE MÄSO RYBA 

 

  
 

  

ZEMIAKY RYŽA KNEDĽA CESTOVINY ŠALÁT 
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NÁPOJE 

 
 

 
  

ČAJ DŽÚS KAKAO MLIEKO VODA 

OVOCIE 

 
    

BANÁN BROSKYŇA HRUŠKA JABLKO POMARANČ 
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