
 

  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  27.9. do 1.10.2021 

                                    

Pondělí 

   27.9. 

Croissant neplněný, zelenina 

Polévka pohanková 

Rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, okurek, nápoj 

     

Úterý 

   28.9. 

 

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

 

                                        

Středa 

   29.9. 

Chléb, pomazánka tvarohová s vejci, zelenina 

Polévka písmenková 

Kotlíkové ražniči, šťouchané brambory, nápoj 

  

Čtvrtek 

   30.9. 

Makový loupáčkový uzel, jablko 

Polévka žampiónová 

Krůtí přírodní plátek v šouletu, chléb, nápoj, ovoce 

     

Pátek 

   1.10. 

Slunečnicový chléb, pomazánkové máslo, zelenina    

Polévka květáková 

Rajská omáčka, děti - čufty, dosp. - plněné papriky, houskový knedlík, nápoj 

    
 

Od 4.10. do 8.10.2021 

  

Pondělí 

   4.10. 

Chléb, pomazánka jemná sardinková se sýrem a vejci, zelenina 

Polévka z jarní zeleniny 

Hovězí na houbách, rýže, nápoj 

     

Úterý 

    5.10. 

Plněný tvarohový šáteček, kakao 

Polévka česneková s opraženým chlebem 

1)   Sekaná pečeně, vařené brambory, nápoj 

2)   Plněné švestkové knedlíky sypané mákem, mléko 

                       

Středa 

   6.10. 

Zábrdovický rohlík, bylinkové máslo, zelenina 

Polévka Risi - Bisi 

Kuře na zelí, bramborový knedlík, nápoj 
     

Čtvrtek 

   7.10. 

Rohlík, ovocná přesnídávka 

Polévka mexická s kukuřicí 

1)   Smažený rybí filet, vařené brambory, salát, nápoj 

2)   Brokolicové nugetky, vařené brambory, salát, nápoj 

     

Pátek 

   8.10. 

                                               Z důvodu voleb – ředitelské volno 

Polévka hráškový krém s perličkami                                          výdej do 13:00 hodin 

Uzenářské ragú, těstoviny, nápoj 

  

                                                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  11.10. do 15.10.2021 
                                    

Pondělí 

   11.10. 

Slunečnicový chléb, máslo, vařené vejce, zelenina 

Polévka kapustová 

Pečený máslový řízek, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 
     

Úterý 

   12.10. 

Müsli rohlík, jablko 

Polévka s červenou čočkou 

1)   Halušky se zelím a uzeným masem, rest.cibulka, nápoj 

2)   Halušky s brynzou, restovaná cibulka, nápoj 
                                        

Středa 

  13.10. 

Chléb, pomazánka pochoutková, zelenina 

Polévka rajská s hvězdičkami 

1)     Kuřecí kostky na másle, teplá zelenina, kuskus, nápoj 

2)     Špenátové lasagne, nápoj 
  

Čtvrtek 

   14.10. 

Domácí perník, kakao 

Polévka brokolicová 

Americké vepřové kotlety, rýže, nápoj, salát 
     

Pátek 

   15.10. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka s játrovými knedlíčky 

Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, nápoj 
    
 

 

Od 18.10. do 22.10.2021 
  

Pondělí 

   18.10. 

Chléb, pomazánka pestrá, zelenina 

Polévka koprová s bramborem 

Zapečené těstoviny po lotrinsku s mletým masem, okurek, nápoj  
     

Úterý 

   19.10. 

Loupáček, mléčný dezert 

Polévka minestrone 

1)   Smažené kuřecí stripsy, vařené brambory, nápoj, salát 

2)   Smažená plněná treska, vařené brambory, nápoj, salát 
                       

Středa 

   20.10. 

Houska, bazalkové máslo, mozzarella, rajče 

Slepičí vývar se sýrovým kapáním 

1)     Hrachová kaše, dietní párek, chléb, okurek, nápoj 

2)     Polentový koláč s rajčaty a sýrem, nápoj 
     

Čtvrtek 

   21.10. 

Rohlík, čokoládové máslo, jablko 

Polévka vločková 

Kuřecí Kung-Pao, rýže, nápoj 
                                                                                    

Pátek 

   22.10. 

Trojhránek, zelenina 

Polévka hrstková 

Bramborové šišky sypané mákem nebo perníkem, mléčný nápoj, ovoce 
                      

 

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  


