
 

  Jídelníček 

Pokud trpíte nesnášenlivostí či alergií na některé z níže uvedených složek, nahlaste tento Váš 

problém ve školní jídelně. Budeme se snažit, aby se Vám na talíři tato složka neobjevila, 

nebo Vás alespoň dopředu upozorníme na výskyt této složky v pokrmu. 
V případě zájmu Vás na vyžádání o alergenech ve stravě budeme informovat 

Seznam alergenů:  lepek, korýši, vejce, ryby, arašídy, sója, mléko, skořápkové plody, 
celer, hořčice, sezam, oxid siřičitý, vlčí bob-lupina, měkkýši 

Od  25.10. do 29.10.2021 

                                    

Pondělí 

   25.10. 

Čokoládová buchtička, mléko 

Polévka krupicová s vejcem 

Mexický guláš, hrášková rýže, strouhaný sýr, nápoj 

     

Úterý 

   26.10. 

Chléb, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina                  

Polévka hrstková 

Rybí filé s bazalkou, sýrem a zakys. smetanou, vař. brambory, zel.obloha, nápoj 

                                        

Středa 

   27.10. 

                     P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y         výdej do 13:00 hodin 

Polévka s červenou fazolí 

Vepřový přírodní plátek se sýrem a žampióny, rýže, nápoj, salát 

  

Čtvrtek 

   28.10. 

 

                     S T Á T N Í   S V Á T E K 

 

     

Pátek 

   29.10. 

                     P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y        výdej do 13:00 hodin 

Polévka zeleninová  

Hovězí líčka po burgundsku, bramborová kaše, nápoj 

    
 

Od 4.10. do 8.10.2021 

  

Pondělí 

   1.11. 

Loupáček natřený pribinkovým krémem, kakao 

Lahůdkový vývar se zeleninou a drobením  

Kuřecí kostky na kari, rýže, nápoj 

     

Úterý 

    2.11. 

Chléb, pomazánka drožďová, zelenina 

Polévka bramborová 

1)   Cizrna se šunkou, zakysanou smetanou a rajčaty, chléb, nápoj, cereální sušenka 

2)   Zeleninový salát s lososem a vejcem, pečivo, nápoj, cereální sušenka 

                       

Středa 

   3.11. 

Rohlík, máslo, šunka, zelenina 

Polévka pórková s krutónky 

Hovězí Stroganov, špecle, houskový knedlík, nápoj 
     

Čtvrtek 

   4.11. 

Mramorová bábovka, mléčný nápoj 

Polévka zelná s klobásou 

Smažený karbenátek, vařené brambory, salát, nápoj 

     

Pátek 

   5.11. 

Slunečnicový chléb, pomazánkové máslo, zelenina 

Polévka čočková 

Bavorské vdolečky s jahodovým džemem a šlehačkou, mléčný nápoj, ovoce 

  

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 
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Od  8.11. do 12.11.2021 
                                    

Pondělí 

   8.11. 

Rohlík, jogurt 

Polévka brokolicová s medvědím česnekem 

Frankfurtská vepřová pečeně, vařené brambory, nápoj 
     

Úterý 

   9.11. 

Chléb, pomazánka budapešťská, zelenina 

Polévka krémová rajčatová 

1)   Kuřecí nudličky marinované, rýže s chia semínky, zeleninová obloha, nápoj 

2)   Meruňkový táč s posypkou, mléčný nápoj 
                                        

Středa 

  10.11. 

Cereálka, máslo, sýr cihla 

Polévka fazolová 

1)     Pečené vepřenky s medovou hořčicí, vařené brambory, nápoj 

2)     Zapečené brambory s brokolicí a sýrem, nápoj 
  

Čtvrtek 

   11.11. 

Žmolenkový rohlík, kakao 

Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi 

Pečené kuře a-lá kachna, červené zelí, houskový knedlík, nápoj 
     

Pátek 

   12.11. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka z lučiny, zelenina 

Polévka hrášková s perličkami 

Rybí kousky na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce 
    
 

 

Od 18.10. do 22.10.2021 
  

Pondělí 

   15.11. 

Chléb, pomazánka vaječná, zelenina 

Polévka mrkvová krémová 

Arabský masový trojmix(krůtí, kuřecí, králík), zeleninová rýže, nápoj 
     

Úterý 

   16.11. 

Plněný koláček, kakao 

Polévka vločková s pohankou a kořenovou zeleninou 

Smažený vepřový řízek, bramborový salát, nápoj 
                       

Středa 

   17.11. 

 

               S T Á T N Í   S V Á T E K 

 
     

Čtvrtek 

   18.11. 

Chléb, medové máslo, jablko 

Polévka uzená s kroupami 

1)   Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj 

2)   Křenová omáčka, uzená kýta, houskový knedlík, nápoj 
  

Pátek 

   19.11. 

Raženka, sýr ricotta, zelenina 

Polévka Boršč, pečivo 

1)   Těstoviny sypané mákem nebo perníkem, mléčný nápoj, ovoce 

2)   Bramborový guláš, chléb, nápoj, ovoce 
                      

 

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  


