
 

  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  20.12. do 22.12.2021 

                                    

Pondělí 

   20.12. 

Plněný tvarohový koláček, kakao 

Polévka frankfurtská 

Čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, nápoj 

     

Úterý 

   21.12. 

Raženka, mozzarella, rajče, bazalkové máslo 

Polévka zelná s bramborem 

Uzené maso, bramborová kaše, zeleninová obloha, nápoj 

                                      

Středa 

   22.12. 

Slunečnicový chléb, máslo, sýr cihla, zelenina 

Lahůdkový vývar s kapáním a zeleninou 

Rajská omáčka s masovými koulemi, těstoviny, nápoj 

  

Čtvrtek 

   23.12. 

 

                                    Z I M N Í    P R Á Z D N I N Y         do 2.1.2022  nevaříme 

    

                                   Těšíme se na Vás opět v pondělí  3.1.2022 

Pátek 

    

 

P Ř E J E M E      V Á M      K R Á S N É      V Á N O Č N Í      S V Á T KY 

                                                A   P E V N É   Z D R A V Í 

    
 

Od 3.1. do 7.1.2022 

  

Pondělí 

   3.1. 

Chléb, pomazánka mozaiková, zelenina 

Polévka květáková  

Špagety po italsku, strouhaný sýr, nápoj, cereální sušenka 

     

Úterý 

   4.1. 

Loupáček natřený pribinkou, kakao 

Polévka bramborová 

Pražská vepřová pečeně, rýže, zeleninová obloha, nápoj, ovoce 

                       

Středa 

   5.1. 

Cereálka, Lučina, zelenina 

Cibulačka s krutónky 

Kuřecí řízky, bramborová kaše, nápoj, salát 
     

Čtvrtek 

   6.1. 

Rohlík, nutelkové máslo, jablko 

Polévka zeleninová 

Dušená kapusta, vepřové výpečky, vařené brambory, nápoj 

     

Pátek 

   7.1. 

Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina 

Slepičí vývar s těstovinou 

Kuře na paprice, houskový knedlík, 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  10.1. do 14.1.2022 
                                    

Pondělí 

   10.1. 

Cereální raženka, pomazánka liptovská, zelenina 

Polévka jáhlová 

Mexický guláš, hrášková rýže, strouhaný sýr, nápoj 
                                                                                                     

Úterý 

   11.1. 

Čokoládová buchtička, mléko 

Polévka hrstková 

1)   Pečená treska s bazalkou, sýrem a zakysanou smetanou, bramb.kaše, zel.obloha, nápoj 

2)   Šopský salát s balkánským sýrem, pečivo, nápoj 
                                        

Středa 

  12.1. 

Chléb, pomazánka z míchaných luštěnin, zelenina 

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi 

Kuře na zelí, bramborový knedlík, nápoj 
  

Čtvrtek 

  13.1. 

Zábrdovický rohlík, pomazánkové máslo, zelenina 

Polévka česnečka s opraženým chlebem 

1)   Cikánská vepřová pečeně, těstoviny, salát, nápoj 

2)   Špenátové nudle s houbovou omáčkou, salát, nápoj  
     

Pátek 

  14.1. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka gulášová, pečivo  

Dukátové buchtičky s krémem, nápoj, ovoce 
    
 

 

Od 17.1. do 21.1.2022 
  

Pondělí 

   17.1. 

Chléb, pomazánka z tuňáka, zelenina 

Polévka koprová s bramborem 

Zapečené těstoviny s mletým masem po lotrinsku, okurek, nápoj, jogurt 
     

Úterý 

   18.1. 

Mramorová bábovka, ochucené mléko 

Polévka z jarní zeleniny 

1)   Králík „Cibuláč“, šťouchané brambory, nápoj 

2)   Quiche (koláč) slaný s brokolicí a medvědím česnekem, nápoj 
                       

Středa 

   19.1. 

Slunečnicový chléb, máslo, sýr, šunka, zelenina 

Hovězí vývar s kapáním 

Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj 
     

Čtvrtek 

   20.1. 

Rohlík, mléčný dezert 

Polévka rajská s hvězdičkami 

1)   Znojemská vepřová pečeně, rýže, nápoj, salát 

2)   Zeleninový salát s luštěninou a teplými kuřecími nudličkami, str. sýr, pečivo, nápoj 
  

Pátek 

   21.1. 

Chléb, pomazánka vaječná, zelenina 

Polévka drožďová 

Plněná drůbeží rolka, vařené brambory, nápoj, ovoce 
                      

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  


