
 

  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  22.11. do 26.11.2021 

                                    

Pondělí 

   22.11. 

Rohlík, jogurt 

Polévka mexická s kukuřicí 

Sekaná, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

     

Úterý 

   23.11. 

Cereálka, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina 

Polévka rybí se zeleninou a opraženou houskou 

Francouzské brambory s uzeninou, nápoj, ovoce 

                                      

Středa 

   24.11. 

Skořicový šnek, ochucené mléko 

Polévka zeleninová 

1)   Krůtí přírodní kotlet v šouletu, okurek, chléb, nápoj, jablečná pochoutka  

2)   Květák na mozeček, vařené brambory s pažitkou, nápoj, jablečná pochoutka 

  

Čtvrtek 

   25.11. 

Slunečnicový chléb, máslo, sýr, šunka, zelenina 

Lahůdkový vývar s fridátovými nudlemi 

Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík, nápoj    

  

Pátek 

   26.11. 

Chléb, pomazánka sýrová, zelenina 

Polévka pohanková 

1)   Pečené kuře, rýže, nápoj, kompot 

2)   Rýžový nákyp s meruňkami, nápoj 

    
 

Od 29.11. do 3.12.2021 

  

Pondělí 

   29.11. 

Kornpečivo, pomazánka pestrá, zelenina 

Polévka květáková  

Špagety po boloňsku, strouhaný sýr, nápoj 

     

Úterý 

    30.11. 

Rohlík, džemové máslo, jablko 

Polévka z jarní zeleniny s bulgurem 

Drůbeží Cordon Bleu (plněný šunkou a sýrem), vař. brambory, zeleninová obloha, nápoj  

                       

Středa 

   1.12. 

Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina 

Slepičí vývar se sýrovým kapáním 

1)   Vepřový přírodní kotlet na houbách, rýže, nápoj 

2)   Čočkový salát s fetou, pečivo, nápoj 
     

Čtvrtek 

   2.12. 

Makový šáteček, mléko 

Polévka špenátová s perličkami 

Pečená mořská treska na bylinkách, bramborová kaše, nápoj, salát  

     

Pátek 

   3.12. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka francouzská 

1)   Krupičná kaše, sypaná kakaem nebo skořicí, nápoj, ovoce 

2)   Palačinkový koláč se špenátovo-ricottovou náplní – zapečené, nápoj, ovoce 

  

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 



 

 

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  6.12. do 10.12.2021 
                                    

Pondělí 

   6.12. 

Chléb, pomazánka jemná z tresčích jater a sýrů, zelenina 

Polévka rajská s hvězdičkami 

Plněné tortelliny se sýrovou omáčkou, nápoj 
                                                                                                    Mikulášská minipochoutka 

Úterý 

   7.12. 

Domácí kakaová buchta s vlašskými ořechy a cuketou, mléko 

Hovězí vývar se strouháním 

Záhorácký závitek, šťouchané brambory, nápoj 
                                        

Středa 

  8.12. 

Rohlík, bylinkové máslo, zelenina 

Polévka drožďová 

1)     Kovbojské fazole s krůtím masem, chléb, nápoj 

2)     Květákový nákyp s bramborem, nápoj 
  

Čtvrtek 

   9.12. 

Slunečnicový chléb, pomazánka z avokáda a lučiny, zelenina 

Polévka vícezrnná 

1)   Staropražské kuřecí kousky, rýže, nápoj, ovoce 

2)   Žemlovka s jablky, nápoj, ovoce 
     

Pátek 

   10.12. 

Loupáček, mléčný dezert 

Polévka minestrone 

Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj 
    
 

 

Od 13.12. do 17.12.2021 
  

Pondělí 

   13.12. 

Chléb, pomazánka z ryb v tomatě, zelenina 

Polévka dýňová se zázvorem 

Rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, okurek 
     

Úterý 

   14.12. 

Rohlík, ovocná přesnídávka 

Polévka se sójovými boby 

Čínská kuřecí směs, kuskus, americké brambory, nápoj 
                       

Středa 

   15.12. 

Zábrdovický rohlík, pomazánkové máslo, zelenina 

Polévka se zeleninou a nudlemi 

1)   Vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík, nápoj 

2)   Zeleninová placička, vařené brambory, obloha, nápoj 
     

Čtvrtek 

   16.12. 

Citrónová Babeta, kakao 

Polévka jáhlová se zeleninou 

Smažené rybí filé, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj  
  

Pátek 

   17.12. 

Neplněný croissant, zelenina 

Polévka rumfurdská, pečivo 

1)   Nudlový nákyp s tvarohem, nápoj, ovoce 

2)   Špagety se špenátovým pestem, nápoj, ovoce 
                      

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  


