
 

  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  25.4. do 29.4.2022 

                                    

Pondělí 

   25.4. 

Rohlík, čokoládové máslo, jablko 

Polévka česnečka s krutóny 

„Vepřo – knedlo – zelo“, nápoj 

     

Úterý 

   26.4. 

Chléb, pomazánka jemná z tresčích jater a sýrů, zelenina 

Polévka krémová z červené čočky  

Rybí filé s bylinkami, bramborová kaše, nápoj, salát 

                                      

Středa 

   27.4. 

Kakaové řezy s hruškami, mléko              

Hovězí vývar z kostí s nudlemi a zeleninou 

1)   Šunkafleky, okurek, nápoj, cereální sušenka s belgickou čokoládou 

2)   Zeleninový salát, vařené vejce, sýr, dressing, pečivo, nápoj, cereální sušenka 

  

Čtvrtek 

   28.4. 

Zábrdovický rohlík, sýr Lučina, zelenina 

Polévka zeleninová 

Kuře na kari, rýže, nápoj, kompot 

  

Pátek 

   29.4. 

Chléb, máslo, šunka, zelenina 

Polévka fazolová 

1)   Bramborové šulánky s mákem nebo perníkem, mléčný nápoj, ovoce 

2)   Jogurtové šišky s povidlovým žahourem, sypané perníkem, mléčný nápoj, ovoce 

    
 

Od 2.5. do 6.5.2022 

  

Pondělí 

    2.5. 

Cereálka, pomazánka z míchaných luštěnin, zelenina 

Polévka drožďová 

Těstoviny po lotrinsku s mletým masem, okurek, nápoj 

     

Úterý 

    3.5. 

Rohlík, tvarohový dezert 

Polévka čočková 

1)   Smažené rybí filé, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj  

2)   Plněný drůbeží řízek, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

                       

Středa 

    4.5. 

Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina 

Drůbeží vývar se zeleninou a písmenky 

Kuře a-lá kachna, dušené červené zelí, houskový knedlík, nápoj 
     

Čtvrtek 

    5.5. 

Müsli loupák, kakao 

Polévka jáhlová 

1)   Pečená vepřová panenka, omáčka lišková, vařené brambory, nápoj 

2)   Zeleninový salát, pečený burger z lososa, pečivo, nápoj 

     

Pátek 

    6.5. 

Slaný croissant, zelenina 

Polévka vícezrnná 

Dukátové buchtičky s krémem, nápoj, ovoce 

  



 

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  9.5. do 13.5.2022 
                                    

Pondělí 

   9.5. 

Chléb, pomazánka mozaiková, zelenina 

Polévka brokolicová 

Kovbojské fazole s krůtím masem, chléb, nápoj 
                                                                                                     

Úterý 

  10.5. 

Domácí perník, mléko 

Polévka bramborová 

1)   Americké kotlety, rýže, nápoj, salát 

2)   Špenátové lasagne, nápoj, salát 
                                        

Středa 

  11.5. 

Rohlík, pomazánkové máslo, zelenina 

Lahůdkový vývar se zeleninou a fridátovými nudlemi 

Bratislavský guláš, houskový knedlík, nápoj 
  

Čtvrtek 

  12.5. 

Vánočka s máslem, kakao 

Polévka z jarní zeleniny 

Králík „cibuláč“, šťouchané brambory, nápoj 
     

Pátek 

  13.5. 

Slunečnicový chléb, máslo, sýr Eidam, zelenina 

Polévka gulášová, pečivo 

1)   Těstovinové mašličky s mákem nebo perníkem, mléko, ovoce 

2)   Hovězí líčka na kořenové zelenině, bramborovo-dýňové pyré, nápoj 
  
Od 16.5. do 20.5.2022 

  

Pondělí 

   16.5. 

Cereálka, vídeňský krém, zelenina 

Polévka rajská s hvězdičkami 

Znojemská vepřová pečeně, rýže, nápoj 
     

Úterý 

   17.5. 

Neplněný croissant, zelenina              

Polévka cizrnová 

1)   Máslový řízek pečený, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

2)   Pečený květák na italský způsob, vařené brambory, nápoj 
                       

Středa 

   18.5. 

Rohlík, džemové máslo, jablko 

Polévka zeleninová s drobením 

Rybí kousky na paprice, těstoviny, nápoj 
     

Čtvrtek 

   19.5. 

Chléb, pomazánka drožďová, zelenina 

Polévka krupicová s vejcem 

Dušený špenát, vepřové výpečky, bramborový knedlík, nápoj 
  

Pátek 

   20.5. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka pestrá, zelenina 

Polévka Boršč, pečivo 

1)   Krupičná kaše sypaná kakaem nebo skořicí, nápoj, ovoce 
 2)   Marinované „Vladěnčino“ kuřecí stehno, rýže, nápoj, ovoce 

 
 Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 


