
      2.11.  –    6.11. 2015 

 

pondělí  polévka rumburská 

  I. vepřové po cikánsku, brambory 

  II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek 

   pribináček s čokoládovou polevou 

   nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

úterý   polévka dršťková z hlívy ústřičné 

 I. dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 

II. rizoto z krůtího masa, strouhaný sýr, salát z čínského zelí 

  jablko, čaj s citrónem, kakao granko, nápojový automat  

 

 

středa  polévka zeleninový vývar s kuskusem 

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

II.       maďarský perkelt (hovězí maso, paprika, protlak), halušky 

 hruška, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

čtvrtek  polévka cizrnová s houskou 

I. kuřecí plátek s brokolicí a smetanou, šťouchané brambory 

II. vepřové na kmíně, bulgur, salát zelný s mrkví 

          hruškový mošt, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

pátek   polévka s drožďovými knedlíčky 

  I.        hovězí vídeň. roštěná (smažená cibulka), divoká rýže, obloha 

II.       vařené vejce, dušený špenát, brambory m. 

 ovocný čaj, kokosové mléko, nápojový automat – 4 příchutě  

 

 

 

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 

 

 

 



 

 

  9.11.  –    13.11. 2015 

 

pondělí  polévka zeleninový vývar s rýží 

  I. masové koule v rajské omáčce, těstoviny 

  II. krupicová kaše sypaná grankem 

   ovocný salát, banánové mléko, čaj se sirupem 

 

 

úterý   polévka kapustová 

 I. vepřový přírodní plátek, šťouchané brambory, mrkvový salát  

II. čočkový prejt s kuskusem, chléb, mrkvový salát 

  pomerančový džus, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

středa  polévka fazolová 

I. zeleninové bulguroto, strouhaný sýr, salát z červené řepy 

II.       hovězí štěpánská pečeně, brambory 

    jogurt s ananasem, ovocný čaj 

     

 

čtvrtek  polévka kuřecí vývar s luštěninovými nudličkami 

  I. kuře na paprice, houskový knedlík 

II. vitamínový salát, bylinková bageta 

           jablko, čaj s medem, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

pátek   polévka špenátová s houskou 

  I.        hoki filety (ryba) na másle, brambor. kaše m., salát sombrero 

II.       bramborové špalíčky s výpečky, kysané zelí 

   hruška, malinové mléko, čaj s citrónkou    

 

 

 

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 

 



 

  

 16.11.  –    20.11. 2015 

 

pondělí  polévka z vaječné jíšky 

  I. hovězí v kapustě, brambory 

  II. krůtí závitek s mirabelkou, rýže, rajče 

   jablečný mošt, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

úterý    STÁTNÍ 

 SVÁTEK 

 

 

středa  polévka rajská s těstovinou 

I. smažené sýrové výseče, bramb. osminky, jogurtový dresink 
oblíbené jídlo–TEREZKY PODOLNÍKOVÉ 7.A–výherce soutěže „ Světový den výživy“  

II.       rybí ragú s pene těstovinami,  

   zakysaná smetana stracciatella, jablko 

   čaj se sirupem, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

čtvrtek  polévka brokolicový krém 

I. hrách na kmíně, rýže, pórkový salát s mrkví 

II. vepřová pečeně, grilovaná zelenina, brambory šťouchané 

  ovocný čaj, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

pátek   polévka z míchaných luštěnin 

  I.        těstovinové mašličky s mákem    

II.       zvěřinový (daňčí) guláš, houskový knedlík 

   banán, horká čokoláda, čaj s medem 

 

 

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 

  



 

 

  

  

     23.11.  –    27.11. 2015 

pondělí  polévka polentová s vejci 

  I. hovězí kýta na smetaně, houskový knedlík 

  II. tarhoňa s ratatouille (sterilovaná cuketa, lilek, paprika) 

   hruška, čaj se sirupem, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

úterý   polévka cibulová s bramborem 

 I. mořská štika se zeleninou, bramborová kaše m., ledový salát 

II. rýžový nákyp s meruňkami 

jablko, čaj s citrónem, jahodové mléko 

 

 

středa  polévka vločková 

I. pizza se sýrem (uzený eidam, gouda, mozzarella, niva) 

II.       vepřové kostky s vejci, šťouchané bramb., salát z červen. zelí 

    pomerančový džus, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

čtvrtek  polévka česneková s chlebem 

I. kuřecí stehno alá bažant, špecle, zelný salát s koprem 

II. cizrnová kaše s restovaným uzeným sýrem tofu, zelný salát 

  čaj s medem, nápojový automat – 4 příchutě + voda 

 

 

pátek   polévka z červené čočky 

  I.        vařená brokolice, sýrová omáčka, brambory 

II.       kuřecí prsa na rozmarýnu, rýže, obloha (ledový salát, rajče) 

domácí termix, jablko, ovocný čaj 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

     30.11.  –    4.12. 2015 

 

pondělí  polévka pohanková 

  I. králík na česneku, dušený špenát, bramborový knedlík  

  II. zapečené těstoviny s houbovou směsí, salát zelný s křenem 

  jablečný mošt, 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 

 


