
 

  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  21.2. do 25.2.2022 

                                    

Pondělí 

   21.2. 

Chléb, pomazánka jemná z tresčích jater a sýrů, zelenina 

Zeleninový vývar s fridátovými nudlemi 

Cikánská vepřová pečeně, těstoviny, nápoj 

     

Úterý 

   22.2. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka bramborová s houbami 

Čínská kuřecí směs, rýže, nápoj 

                                      

Středa 

   23.2. 

Mramorová bábovka, mléko 

Polévka argentinská  

1)   Halušky se zelím a uzeným masem, nápoj, tyčinka 

2)   Halušky s brynzou, nápoj, tyčinka 

  

Čtvrtek 

   24.2. 

Zábrdovický rohlík, bazalkové máslo, mozzarella, rajče 

Polévka česneková s opraženým chlebem 

Rajská om. s mas. koulemi, dosp.-plněné papriky, houskový knedlík, těstoviny, nápoj 

  

Pátek 

   25.2. 

Vánočka s máslem, kakao 

Polévka fazolová 

1)   Pečené kuřecí stehno, šťouchané brambory, nápoj, kompot 

2)   Pečené filé z lososa, bramborová kaše, zelenin.obloha, nápoj 

    
 

Od 28.2. do 4.3.2022 

  

Pondělí 

   28.2. 

Cereálka, pomazánka mozaiková, zelenina 

Polévka rajská řecká 

Rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, okurek, mléčný dezert 

     

Úterý 

   1.3. 

Plněný koláček, mléko 

Lahůdkový vývar s kapáním 

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

2)   Těstovinový salát s tuňákem, zeleninová obloha, nápoj 

                       

Středa 

   2.3. 

Chléb, pomazánka vaječná se sýrem, zelenina 

Polévka písmenková 

Vepřové americké kotlety přírodní, rýže, nápoj, salát 
     

Čtvrtek 

   3.3. 

Müsli loupák, jablko 

Polévka brokolicová 

Smažený rybí filet, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

     

Pátek 

   4.3. 

Chléb, máslo, šunka, zelenina 

Polévka Srbská Čorba, pečivo 

1)   Mašličky s mákem nebo perníkem, mléčný nápoj, ovoce 

2)   Cizrna se šunkou, rajčaty a zakysanou smetanou, chléb, nápoj, ovoce 

  

V týdnu od 7.3. do 11.3.2022  jsou  J A R N Í  P R Á Z D N I N Y  -  nevaříme 
jídelna je uzavřena 



 

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  14.3. do 18.3.2022 
                                    

Pondělí 

   14.3. 

Chléb, pomazánka vídeňský krém, zelenina 

Polévka pohanková 

Špagety po boloňsku, strouhaný sýr, nápoj 
                                                                                                     

Úterý 

   15.3. 

Domácí čokoládová buchta s cuketou a ořechy, mléko 

Polévka kuřecí s masem a nudlemi 

1)   Koprová omáčka, vejce, vařené brambory, nápoj  

2)   Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík, nápoj 
                                        

Středa 

  16.3. 

Vícezrnný trojhránek, zelenina 

Polévka zeleninová 

Rozlétaný španělský ptáček, rýže, nápoj 
  

Čtvrtek 

  17.3. 

Rohlík, džemové máslo, jablko 

Polévka čočková 

1)   Králík na hořčici, vařené brambory, nápoj, salát 

2)   Špenátový palačinkový koláč, nápoj, salát 
     

Pátek 

  18.3. 

Cereálka, Lučina, zelenina 

Polévka rumfurdská 

Těstovinový nákyp s tvarohem, nápoj, ovoce 
    
 

 

Od 21.3. do 25.3.2022 
  

Pondělí 

   21.3. 

Chléb, máslo, sýr Eidam a šunka, zelenina 

Polévka drožďová 

Bratislavský guláš, houskový knedlík, nápoj 
     

Úterý 

   22.3. 

Rohlík, mléčný dezert 

Polévka žampiónová 

1)   Smažený vepřový řízek, bramborový salát, nápoj 

2)   Smažená plněná treska, bramborový salát, nápoj 
                       

Středa 

   23.3. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka sýrová s kapií, zelenina 

Polévka mrkvovo-dýňový krém 

1)   Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurek 

2)   Kuskus s krabími tyčinkam, zeleninová obloha, nápoj 
     

Čtvrtek 

   24.3. 

Buchtička – čokoládový chlebíček, mléko 

Polévka krupicová s vejcem 

Sekaná pečeně z vepřového masa a zeleniny, vařené brambory, nápoj, salát 
  

Pátek 

   25.3. 

Croissant slaný, zelenina 

Polévka francouzská 

Hanácké koláče, mléčný nápoj, ovoce 
                      

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  


