
 

  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 23.5. do 27.5.2022 

                                    

Pondělí 

   23.5. 

Raženka, pomazánka sýrová, zelenina 

Lahůdkový vývar se sýrovými noky 

Cizrna se šunkou, bazalkou, rajčaty a zakysanou smetanou, chléb, nápoj 

     

Úterý 

   24.5. 

Mramorová bábovka, mléko 

Polévka Minestrone 

Záhorácký závitek, vařené brambory, nápoj 

                                      

Středa 

   25.5. 

Chléb, pomazánka z Lučiny, zelenina 

Hráškový krém s perličkami 

1)   Staropražské kuře, rýže, nápoj, mrkvový salát 

2)   Bulgur se zeleninou, nápoj, mrkvový salát 

  

Čtvrtek 

   26.5. 

Žmolenkový rohlík, jablko 

Polévka zeleninová 

Smažený holandský řízek, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

  

Pátek 

   27.5. 

Zábrdovický rohlík, máslo, šunka, zelenina 

Polévka rumfordská 

1)   Těstovinový nákyp s tvarohem a rozinkami, nápoj, ovoce 

2)   Těstovinový salát s tuňákem a zeleninou, nápoj, ovoce 

    
 

Od 30.5. do 3.6.2022 

  

Pondělí 

    30.5. 

Chléb, máslo, vejce, zelenina 

Slepičí vývar se zavářkou 

Frankfurtská vepřová pečeně, houskový knedlík, nápoj 

     

Úterý 

    31.5. 

Tvarohový koláč, kakao 

Polévka rybí s opraženou houskou 

1)   Rizoto z drůbežího masa, strouhaný sýr, okurek, nápoj  

2)   Burger z mletého lososa na rozmarýnu, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

                       

Středa 

    1.6. 

Pečivo, pomazánka z červené řepy 

Polévka vločková 

Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 
     

Čtvrtek 

    2.6. 

Čokoládový croissant, mléko 

Polévka srbská čorba 

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

 2)   Zeleninový salát s červenou fazolí, quinoou, červenou řepou a sýrem, pečivo, nápoj    

 

Pátek 

    3.6. 

Rohlík, pomazánka budapešťská, zelenina 

Polévka hrstková 

Kung-Pao, divoká rýže + kuskus, nápoj 

  



 

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 6.6. do 10.6.2022 
                                    

Pondělí 

   6.6. 

Müsli loupák, kakao 

Polévka italská tomatová 

Čočkový Eintopf s šunkovou klobásou, chléb, nápoj 
                                                                                                     

Úterý 

   7.6. 

Cereálka, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina 

Polévka špenátová s perličkami 

Kuře na bylinkách, vařené brambory, nápoj, kompot 
                                        

Středa 

   8.6. 

Chléb, medové máslo, jablko 

Polévka z vaječné jíšky 

1)   Halušky se zelím a uzeným masem, restovaná cibulka, nápoj 

2)   Halušky s brynzou, restovaná cibulka, nápoj 
  

Čtvrtek 

   9.6. 

Makový koláček, mléko 

Polévka fazolová 

Rajská omáčka, děti – čufty, dosp. - plněné papriky, těstoviny, nápoj 
     

Pátek 

  10.6. 

Zábrdovický rohlík, bylinkové máslo, zelenina 

Polévka dýňová se zázvorem 

1)   Rýžová kaše sypaná kakaovým posypem nebo s ovocným přelivem, nápoj, ovoce 

2)   Zapečené bramborové noky se špenátem a sýrem, nápoj, ovoce 
  
Od 13.6. do 17.6.2022 

  

Pondělí 

   13.6. 

Raženka, pomazánka vaječná s pažitkou, zelenina 

Polévka květáková jemná 

Špagety po boloňsku, strouhaný sýr, nápoj 
     

Úterý 

   14.6. 

Rohlík, jogurt 

Polévka česnečka s opraženým chlebem 

1)   Vepřový přírodní plátek na žampiónech, rýže, nápoj 

2)   Queche („kyš“ - koláč) s brokolicí, slaninou a sýrem, nápoj 
                       

Středa 

   15.6. 

Chléb, pomazánka z tuňáka, zelenina 

Polévka kapustová 

Kuře na paprice, těstoviny, nápoj 
     

Čtvrtek 

   16.6. 

Loupáček natřený pribinkou, jablko 

Polévka koprová s bramborem 

1)   Sekaná vepřová pečeně, brambory vařené, nápoj, salát 

2)   Zeleninový karbanátek, brambory vařené, nápoj, salát 
  

Pátek 

   17.6. 

Croissant slaný, zelenina 

Polévka francouzská 

Kynuté knedlíky s povidlím, sypané mákem nebo perníkem, mléko, ovoce 
  

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 


