
         

        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, ochucená voda  

 

 

úterý   polévka  fazolová s tomatem 

  I. rybí rolka se sýrem, brambor. kaše m., salát z čínského zelí 

  II.  krůtí po zbojnicku, kuskus, salát z čínského zelí 

   pribináček s čokoládovou polevou 

            ovocný čaj, ochucená voda  

 

 

středa  polévka  zeleninový vývar s rýží 

  I. čočka na kyselo, vařené vajíčko, puszta salát (steril. zelenina) 

  II. hovězí v zelenině, brambory   

   čaj se sirupem, malinové mléko, ochucená voda 

 

 

čtvrtek                   polévka rumburská (česnek, brambory, hrách, kroupy) 

  I.     segedínský guláš, houskový knedlík, hruška  

  II.     tvarohové knedlíky s nugátem, zakysaná smetana, hruška 

          čaj s citrónkou, ochucená voda 

 

 

 pátek polévka s čertovskými prstýnky (pórková) 

 I.  luciferova delikatesa (vídeňská roštěná, divoká rýže,rajčat. salát) 

 II.  andělský mls (bulgurový salát s čerstvou zeleninou), korn rohlík 

  mikulášské překvapení (kouzelné brčko) 

  pekelný nápoj (fresh nápoj – šťáva z čerstvého ovoce), mléko 

 

 

 

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 

  



     7.12.  –   11.12. 2015 

 

pondělí  polévka jáhlová 
oblíbené jídlo–VIKTORIE VESELÉ 5.B.–výherce soutěže „ Světový den výživy“ 
  I. ŠPENÁTOVÉ LASAGNĚ (čerstvý špenát, bešamel)  

  II. hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny 

   jablko, čaj s medem, ochucená voda 

 

 

úterý   polévka z hlívy ústřičné 

 I. vepřové na kari, špecle, salát sombrero 

II. luštěninová kaše, salát z kysaného zelí s jablky, chléb 

  müsli tyčinka-pražené mandle,ostružinové mléko,ovocný čaj 

 

 

středa  polévka s játrovými knedlíčky 
oblíbené jídlo–p. uč. IVANY KUŠNÍROVÉ–výherce soutěže „ Světový den výživy“ 

I. KUŘECÍ STEAK, bramborové osminky, jogurtový dresink 

II.       houbový kuba (kroupy, houby), kyselá okurka 

   zakysaná smetana stracciatella  

   hruškový džus, ochucená voda 

 

 

 

čtvrtek  polévka bramborová 

  I. domácí buchty s tvarohem a povidly 

II. milánské špagety (vepř. maso, protlak), strouhaný sýr 

  pomeranč, čaj s medem, bílá káva – caro, ochucená voda 

     

 

pátek   polévka z červené čočky 

  I.        smažená aljašská treska, šťouchané brambory, salát 

II.       kuřecí stehno na kysaném zelí, bramborové špalíčky  

   čaj s citrónkou, ochucená 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

  



                        14.12.  –    18.12. 2015 

 
pondělí  polévka pohanková 

  I. fazolový kotlík (bílé fazole, kápie, kukuř., kečup), chléb  

 II. kuřecí papání, těstoviny, rajče 

   hruška, čaj se sirupem, ochucená voda 

 

úterý   polévka květáková 

 I. telecí na paprice, těstoviny  

II. bílá klobása, bramborová kaše m.,kyselá okurka 

  jogurt s višněmi, vanilkové mléko, čaj s citrónkou 

 

středa  polévka zeleninová s luštěninovými nudličkami 

  I. vepřová pečeně selská, dušené zelí, špaldový knedlík 

II.       nevaří se z důvodu dočerpání skladových zásob 

jablečný mošt, ovocný čaj, ochucená voda 

 

čtvrtek  polévka rybí s houskou 

I. kuřecí řízek smažený, bramborový salát 

II. nevaří se z důvodu dočerpání skladových zásob 

          karamelové mléko, čaj s medem, ochucená voda 

 

pátek   polévka z míchaných luštěnin 

  I.        zeleninové bulguroto, sýr, salát zelný s koprem  

II.       nevaří se z důvodu dočerpání skladových zásob 

  vánoční džus (horký meruňkový džus), čaj, ochucená voda 

 

Ozdobený stromeček, výtečnou rybu,  

sváteční večeři, co nemá chybu… 

U jednoho stolu, zase pěkně spolu, 

sejde se celá rodina a nejhezčí svátek v roce začíná… 
PŘEJEME VŠEM  STRÁVNÍKŮM  SPOLEČNOST  TŘÍ  NEROZLUČNÝCH 

PŘÁTEL  =  ZDRAVÍ,  ŠTĚSTÍ  A  SPOKOJENOST...   

VAŠE  KUCHAŘINKY 

 

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 



 

 

  21.12.  –    25.12. 2015 

 

pondělí  ŘEDITELSKÉ 

   VOLNO 

 

 

úterý   ŘEDITELSKÉ 

   VOLNO 

 

 

 

středa  VÁNOČNÍ 

   PRÁZDNINY 

 

 

 

čtvrtek  STÁTNÍ 

   SVÁTEK 

 

 

 

pátek   STÁTNÍ 

   SVÁTEK 

 

 

 

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 

 

 

 

 



      

 

       

 

 

 

 
 

 


