
 

  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  24.1. do 28.1.2022 

                                    

Pondělí 

   24.1. 

Slunečnicový chléb, pomazánka vídeňský krém, zelenina 

Polévka špenátová s perličkami 

1)   Bulguretto s vepřovým masem, okurek, strouhaný sýr, nápoj 

2)   Brokolicový nákyp, vařené brambory, nápoj 

     

Úterý 

   25.1. 

Špička s tvarohovou náplní, kakao 

Polévka cizrnová 

Kotlíkové ražničí, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

                                      

Středa 

   26.1. 

Rohlík, máslo, šunka, zelenina 

Polévka květáková 

Kuřecí stehno na kari, rýže, nápoj, kompot 

  

Čtvrtek 

   27.1. 

Chléb, medové máslo, jablko 

Kuřecí vývar se zeleninou a písmenky 

1)   Dušená mrkev, vepřové maso, vařené brambory, nápoj 

2)   Gnotchi se špenátovo-sýrovou omáčkou, nápoj 

  

Pátek 

   28.1. 

Croissant slaný, zelenina 

Polévka čočková 

Hanácké koláče, mléčný nápoj, ovoce 

    
 

Od 31.1. do 4.2.2022 

  

Pondělí 

   31.1. 

Chléb, pomazánka vaječná, zelenina 

Polévka vločková  

Uzenářské ragú, bramborové špecle, nápoj 

     

Úterý 

   1.2. 

Kakaové řezy, mléko 

Polévka rajská 

1)   Vepřový přírodní kotlet v šouletu, chléb, nápoj  

2)   Pečená treska na másle, zeleninový salát, pečivo, nápoj 

                       

Středa 

   2.2. 

Zábrdovický rohlík, pomazánkové máslo, zelenina 

Polévka fazolová 

1)   Šulánky s mákem, mléčný nápoj, ovoce 

2)   Těstoviny plněné rukolou a sýrem ricottou, dressing, nápoj, ovoce 
     

Čtvrtek 

   3.2. 

Swing s pudinkovou náplní, jablko 

Lahůdkový vývar s drobením 

Holandský řízek, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

     

Pátek 

   4.2. 

POLOLETNÍ   PRÁZDNINY – děti pouze speciálně přihlášené – výdej do 13:00 hodin 

Polévka dýňová se zázvorem 

Filírovaná vepřová panenka, ochucená teplá zelenina, bramborová kaše, 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  7.2. do 11.2.2022 
                                    

Pondělí 

   7.2. 

Chléb, pomazánka tvarohová s vejci, zelenina 

Polévka pórková s opraženou houskou 

Vepřové na zvěřinový způsob, divoká rýže, nápoj, kompot 
                                                                                                     

Úterý 

   8.2. 

Rohlík, ovocná přesnídávka 

Polévka krémová z červené čočky s perličkami 

Pečená ryba na zelenině, vařené brambory, nápoj 
                                        

Středa 

  9.2. 

Cereálka, bylinkové máslo, zelenina 

Lahůdkový vývar s těstovinou 

1)   Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj 

2)   Krkonošský hubník, okurek, nápoj 
  

Čtvrtek 

  10.2. 

Žmolenkový rohlík, kakao 

Polévka zeleninová 

Pečený máslový mletý řízek, vařené brambory, nápoj, salát  
     

Pátek 

  11.2. 

Slunečnicový chléb, máslo, šunka, zelenina 

Polévka Boršč, pečivo  

1)   Krupičná kaše sypaná kakaem, nápoj, ovoce 

2)   Masový trojmix (kuřecí, krůtí, králík), rýže, nápoj, ovoce 
    
 

 

Od 14.2. do 18.2.2022 
  

Pondělí 

   14.2. 

Raženka, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina 

Polévka z vaječné jíšky 

Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny, nápoj 
     

Úterý 

   15.2. 

Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina 

Polévka jáhlová 

Kuřecí kostky na smetaně, houskový knedlík, nápoj 
                       

Středa 

   16.2. 

Plněný šáteček, mléko 

Polévka kapustová 

Smažený karbenátek, šťouchané brambory s cibulkou, nápoj, salát 
     

Čtvrtek 

   17.2. 

Rohlík, pomazánka pestrá, zelenina 

Slepičí vývar se sýrovým kapáním 

1)   Kovbojské fazole s krůtím masem, chléb, nápoj ovoce 

2)   Těstoviny plněné tvarohem sypané strouhaným perníkem, nápoj, ovoce 
  

Pátek 

   18.2. 

Loupáček, mléčný dezert 

Polévka rybí s krutónky 

Vepřový závitek plněný šunkou a sýrem, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 
                      

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  


