
 

  31.8.   -   4.9.2015 

 
pondělí  HLAVNÍ 
   PRÁZDNINY 
 
 
úterý   polévka  z červených fazolí s tomatem 
  I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví 
  II. nevaří se z provozních důvodů  
   nápojový automat – 4 příchutě + voda  
 

 
středa  polévka  z rybího filé s houskou 

 I. kuřecí prsa na nivě, brambory m., rajče 
II. zapečené brambory s restovanou zeleninou, rajčatový salát 

jahodové mléko, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
        

 
čtvrtek   polévka  ZELENINOVÝ  VÝVAR  S  KUSKUSEM   
  I. hovězí guláš, houskový knedlík 
  II. čočka s uzeným sýrem tofu, chléb, salát z kysaného zelí 
   meloun, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 
 
pátek   polévka brokolicový krém 
  I. losos na bazalce a česneku, bramborová kaše m., okurka 
  II.  vepřové na žampiónech, bulgur, okurka 
   broskev, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 
 
  

 
Změna jídelníčku vyhrazena!  
Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte  
nejdéle do14.00 hodin 
 
ved. ŠJ: Vampolová  Miloslava  ved. kuchařka: Twardoszová  Květoslava 
   

   



    7.9.  –    11.9. 2015 

 

pondělí  polévka z ovesných vloček 
  I. hrách na kmíně, rýže, chléb, salát ze sterilované zeleniny 
  II. vepřová pečeně, dušená zelenina, brambory 

   hroznové víno,  nápojový automat – 4 příchutě + voda  
 
 
úterý   polévka zeleninový vývar s pohankou 

 I. králík na česneku, dušený špenát, bramborové špalíčky 
II. rajčatový salát s vejci a mozzarellou, celozrnné pečivo 
  nápojový automat – 4 příchutě + voda  
 

 
středa  polévka bramborová se sýrem 
  I. slíváky (domácí buchty se švestkami) 

II.       vídeňská roštěná (smažená cibulka), rýže,  
nektarinka, kakao, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 

 
 
čtvrtek   polévka kmínová s cizrnovým kapáním 

I. kuřecí stehno alá bažant, šťouchané brambory, paprika 
II. pizza se sýrem (eidam, mozzarella, niva) 
          jogurt s višněmi, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 

 
pátek   polévka rumburská (zelenina, hrách, kroupy) 
  I.        dalmátské čufty (mleté maso), rajská omáčka, těstoviny 

II.       treska na másle, brambory, salát z červeného zelí  
   vanilkové mléko, multivitamínový džus 

  
 
 
 

Změna jídelníčku 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 



  14.9.   -   18.9.2015 

 

pondělí  polévka rajská s těstovinami 
  I. kuřecí papání (kuřecí prsa,pór,smetana), těstoviny, rajče 

 II. luštěninové krokety, dresink tzatziky, chléb 
   broskev, kokosové mléko, jablečný mošt 
 
 
úterý   polévka selská 

 I. mahi-mahi zapečená s vejci, bramborová kaše m., salát 
II. vepřové po srbsku, špecle, ledový salát 
  pudink s ovocem, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 
 
středa  polévka zeleninový vývar s rýží 

I. hovězí kýta na smetaně, houskový knedlík 
II.       šopský salát (okurka,rajče,paprika,balkán. sýr), dalamánek 
  jablko, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 
 
čtvrtek   polévka s drožďovými knedlíčky 
  I. vepřový přírodní plátek, kuskus, zelný salát s koprem 

II. švestkové knedlíky z bramborového těsta, posypka 
          nektarinka, bílá káva, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 
 
pátek   polévka  z míchaných luštěnin 
  I.        zapečené brambory se zeleninou a sýrem tofu, obloha 

II.       krůtí závitek s mirabelkou, rýže, obloha (hl. salát, rajče) 
   nápojový automat – 4 příchutě + voda  

 
 

Změna jídelníčku 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 

  

 



    21.9.  –    25.9. 2015 

 

pondělí  polévka česneková s chlebem 
  I. hovězí v kapustě, brambory   

 II. mořská štika na hlívě ústřičné, těstoviny penne 
   ananasový džus, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
    
 
úterý   polévka boršč 
  I. špagety aglio olio (olivový olej,bylinky,sýr)  

II. bavorské vdolečky s povidly a tvarohem 
  hroznové víno, horká čokoláda,  
  nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 
 

středa  polévka hovězí vývar s bulgurem 
I. krůta po cikánsku, brambory 
II.      hovězí maso vařené, křenová omáčka, knedlík  

nektarinka, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 
 
čtvrtek   polévka polentová s vejci 

I. šoulet (hrách, kroupy), pečená kachní prsa, zelí 
II. vepřové v mrkvi, brambory 
  nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 
 
pátek   polévka čočková 
  I.        vepř. játra řáholecká (kápie, pór), rýže, vitamínový salát  
  II.      maminčino kuře (kuř.stehno, játra,houby), těstoviny, salát 
   zakysaná smetana stracciatella 
   nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 
 
Změna jídelníčku 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 

  



 

  

    28.9.  –    30.9. 2015 

 

pondělí  STÁTNÍ 
   SVÁTEK 
    
 
 
úterý   polévka zeleninový vývar s luštěninovými nudličkami 
  I. jaroměřský řízek, šťouchané brambory, salát coleslaw  

II. těstovinový salát s tuňákem, celozrnná kaiserka 
  mošt z černého rybízu, nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 

 
středa  polévka s játrovou rýží 

I. zeleninové lečo, chléb 
II. sekaná pečeně, bramborová kaše m., mrkvový salát 
  tvaroh s čokoládovou polevou, jablko 
  nápojový automat – 4 příchutě + voda 
 
 

čtvrtek 
 
 
 
 

pátek   
 
 
 
 
 

Změna jídelníčku 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 

  


