
  29.2.  –    4.3. 2016 

 

pondělí  polévka špenátová s houskou 

  I. kuřecí papání (kuř.prsa, pór, smetana),těstoviny, salát 

  II. hovězí znojemská pečeně, brambory 

   hruška, meruňkový mošt, voda 

 

 

úterý   polévka s játrovými knedlíčky 

  I. těstovinové mašličky s mákem  

II.       kuřecí ražniči (k. prsa, játra, zelenina) na plechu, br. pečené  

ovocný salát, kakao, zázvorový čaj 

        

středa  polévka jáhlová 

I. králík na česneku, špenát, bramborové knedlíky  

II.       rybí karbanátek, bramborová kaše m., zelný salát s mrkví 

   jablko, čaj s medem  

 

čtvrtek  polévka fazolová s tomatem  

I. sýrová pizza (eidam, uzený, mozzarella, niva) 

II. debrecínský guláš, rýže 

          zakysaná smetana stracciatella, čaj se sirupem  

   

 

 

pátek   polévka mrkvová se sójovými boby  

  I.        vepřový řízek na divoko, šťouchané brambory, salát vit. 

II.       novoroční čočka, ličenský chlebánek, salát vitamínový 

 čaj s citrónkou, jahodové mléko 

 

 

 

 

Po celou dobu výdeje pokrmů si mohou strávníci nalít čistou vodu, popř. 

ochucenou bylinkami, plátky citronu, okurky, pomeranče, jablka...  

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena ! 

Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje,  spotřebujte 

nejdéle do  14.00 hodin 

 

ved. ŠJ: Vampolová  Miloslava  ved. kuchařka: Twardoszová  Květoslava

  



      7.3.  –    11.3. 2016 

 

pondělí  polévka z míchaných luštěnin 

  I. zapečené brambory s brokolicí a smetanou, salát 

  II. telecí na slanině, bramborové špalíčky, salát z červené řepy  

   pribináček s čokoládovou polevou 

   čaj ovocný, banánové mléko, voda 

 

 

úterý   polévka bramborová se sýrem 

 I. hrách na kmíně, rýže, salát z čínského zelí 

II. hovězí burger, bramborové osminky, dresink tzatziky 

  pomerančový džus, voda 

 

 

středa  polévka vločková 

I. segedínský guláš, špaldový knedlík 

II.       tvarohový nákyp s ovocem (tvaroh,ovoce, housky) 

hruška, čaj s citrónem, ostružinové mléko, voda 

 

 

čtvrtek  polévka  zeleninový vývar s rýží 

  I. krůtí tokáň (protlak, papriky), kuskus 

II. cézar salát (ledový salát, kuř.prsa), cereální pečivo 

zázvorový čaj, voda 

 

   SVĚTOVÝ  DEN  JÓDU  -  6.3. 2016 

pátek   polévka  drožďová 

  I.        africký sumeček na drcených rajčatech, těstoviny 

 II. vepřové na hlívě ústřičné, rýže, okurka 

   jablko, čaj s medem, voda 

 

 

Po celou dobu výdeje pokrmů si mohou strávníci nalít čistou vodu, popř. 

ochucenou bylinkami, plátky citronu, okurky, pomeranče, jablka...  

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena ! 

Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje,  spotřebujte 

nejdéle do  14.00 hodin 

ved. ŠJ : Vampolová Miloslava  ved. kuchařka : Twardoszová Květoslava

  



  14.3.   -   18.3.2016 

 

pondělí  polévka ze zeleného hrášku 

  I. vídeňská roštěná, divoká rýže, ledový salát 

  II. mexické tortilly s kuřecím masem, salát s rajčaty a zelím 

   čaj se sirupem, voda 

 

 

úterý   polévka pohanková 

 I. kuřecí nudličky na bylinkách, opečené brambory, dresink 

II. špenátové lasagne z čerstvého špenátu 

  vanilkové mléko, čaj s medem 

 

 

středa  polévka celerová s bramborem 

I. špagety po milánsku, strouhaný sýr 

II.       šoulet (hrách, kroupy), pečená kachní prsa, salát z červ. zelí 

jablko, zázvorový čaj, voda 

 

 

čtvrtek  polévka hovězí vývar s nudlemi 

  I. rýžová kaše s broskví sypaná kakaem grankem 

II. hovězí maso, křenová omáčka, houskový knedlík 

          banán, ovocný čaj, bílá káva 

 

 

pátek   polévka  čočková 

  I.       vařený květák, sýrová omáčka, brambory 

  II. vepřové po srbsku (lečo, smetana), bulgur, ledový salát 

  vanilkovo-čokoládový tvarohový krém 

jablečný mošt, voda 

 

 

Po celou dobu výdeje pokrmů si mohou strávníci nalít čistou vodu, popř. 

ochucenou bylinkami, plátky citronu, okurky, pomeranče, jablka...  

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena ! 

Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje,  spotřebujte 

nejdéle do  14.00 hodin 

 

 

ved. ŠJ : Vampolová Miloslava  ved. kuchařka : Twardoszová Květoslava 



 

  21.3.  –    25.3. 2016 

 

pondělí  polévka polentová s vejci  

  I. hovězí kýta na smetaně, knedlík, hruška   

 II. zeleninové lečo, chléb, hruška  

   čaj s citrónkou 

    

 

   SVĚTOVÝ  DEN VODY  -  22.3.2016 

úterý   polévka rajská s tarhoňou  

  I. rybí závitky se sýrem, bramborová kaše m., salát  

II. kuřecí stehno s velikonoční nádivkou, salát okurkový 

VODA, VODA, voda – minerální, ochucená, perlivá…. 

 

středa  polévka hrachová s krutony 

I. pštrosí vejce (mleté maso), šťouchané bramb., mrkvový sal. 

II.       alpský knedlík (knedlík s povidly, mákem a vanilk. krémem) 

jablko, jablečný džus, malinové mléko,voda 

 

 

čtvrtek  VELIKONOČNÍ 

   PRÁZDNINY 

 

 

 

pátek    STÁTNÍ 

   SVÁTEK 

 

 

Po celou dobu výdeje pokrmů si mohou strávníci nalít čistou vodu, popř. 

ochucenou bylinkami, plátky citronu, okurky, pomeranče, jablka...  

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena ! 

Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje,  spotřebujte 

nejdéle do  14.00 hodin 

 

ved. ŠJ : Vampolová Miloslava  ved. kuchařka : Twardoszová Květoslava 

  

 



    28.3.   -   1.4.2016 

 

pondělí  PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ 

 

úterý   polévka cizrnová 

 I. vepřová čínská směs, rýže 

II.      smažené rybí filé, brambory m., rajčatový salát  

  jogurt s višněmi, banánové mléko, zázvorový čaj, voda 

 

        

středa  polévka česneková se sýrem  

I. fazolová pánev (fazole,kápie,kečup),řemeslný chléb  

II.      vepřová pečeně selská, kysané zelí, houskový knedlík 

   jablko, meruňkový mošt, ovocný čaj, voda    

 

 

čtvrtek  polévka špenátová s houskou 

I. pečené kuřecí stehno, brambory, obloha (led. salát, rajče) 

II. bramborový guláš s chlebem 

hruška, jahodové mléko, čaj se sirupem, voda 

 

pátek   polévka kmínová s kapáním 

I. zapečené těstoviny s hřibovitou směsí, salát pórkový s mrkví 

II. krůtí zbojnická pečeně, bramborový knedlík, salát pórkový 

nápojový automat 4 příchutě, voda 

 
  
 

 

Po celou dobu výdeje pokrmů si mohou strávníci nalít čistou vodu, popř. 

ochucenou bylinkami, plátky citronu, okurky, pomeranče, jablka...  

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena ! 

Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje,  spotřebujte 

nejdéle do  14.00 hodin 

 

 

ved. ŠJ: Vampolová  Miloslava  ved. kuchařka: Twardoszová  Květoslava 

  

 



 

 


