
   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 31.10. do 4.11.2022 

                                    

Pondělí 

  31.10. 

Vita rohlík, pomazánka vaječná s tvarohem, zelenina 

Polévka žampiónová 

Špagety po italsku, strouhaný sýr, nápoj, sušenka 

  

Úterý 

  1.11. 

Domácí perník, mléko 

Selská polévka s nudlemi 

1)   Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj 

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

                                        

Středa 

   2.11. 

Chléb, máslo, vejce, zelenina 

Zeleninová polévka s pohankou 

Kuře na kari, rýže, nápoj 

  

Čtvrtek 

    3.11. 

 

  ITÁLIE 

Sýrový rohlík, jablko 

Polévka ze sójových bobů 

1)   Kotlíkové ražniči, šťouchané brambory, nápoj 

2)   Tmavá treska se šunkou, sýrem a brokolicí, ragú z bílých fazolí s rajčaty, nápoj 

     

Pátek 

    4.11. 

Zábrdovický rohlík, pomazánkové máslo, zelenina 

Krémová polévka s kapustou a bramborem 

Žemlovka s jablky, nápoj, ovoce 

  
Od 7.11. do 11.11.2022 

  

Pondělí 

    7.11. 

Chléb, pomazánka mozaiková, zelenina 

Polévka z vaječné jíšky 

1)   Cikánská vepřová pečeně, rýže, nápoj 

2)   Zeleninový salát s vařeným vejcem, kousky uzeného lososa, dresink, pečivo 

     

Úterý 

    8.11. 

Čokoládový croissant, mléko 

Polévka písmenková 

Pečený filet z tresky s bylinkovou omáčkou, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

                       

Středa 

    9.11. 

    ÁSIE 

Sójový rohlík, máslo, sýr cihla, zelenina 

Polévka s červenou fazolí 

Kuřecí Kung-Pao s arašídy a sezamem, jasmínová rýže, nápoj 
     

Čtvrtek 

   10.11. 

Slunečnicový chléb, sýr Ricotta, zelenina 

Bramborovo-pórkový krém s krutonky 

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

     

Pátek 

   11.11. 

Houska, pomazánka z avokáda, zelenina 

Polévka Boršč, pečivo 

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

2)   Polentový nákyp se sýrem a rajčaty, nápoj, ovoce 

  

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 
 



Od 14.11. do 16.11.2022 
  

Pondělí 

   14.11. 
FRANCIE 

Loupáček, mléčný dezert 

Polévka špenátová s perličkami 

Zapečené těstoviny s mletým masem po Lotrinsku, nápoj 
                                                                                     

Úterý 

   15.11. 

 

ITÁLIE 

Chléb, pomazánka brokolicová, zelenina 

Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi 

1)   Znojemská vepřová pečeně, vařené brambory, nápoj 

2)   Pečené králičí stehno marin. v bílém jogurtu, peč.brambory se slad.kukuřicí, nápoj 
                                        

Středa 

   16.11. 

Rohlík, čokoládové máslo, jablko 

Polévka z jarní zeleniny 

Myslivecký mix na houbách, rýže + divoká rýže, nápoj 
     
Čtvrtek 

   17.11. 

STÁTNÍ                                      Pátek     ŘEDITELSKÉ              v tyto dny  

SVÁTEK                                      18.11.   VOLNO                        nevaříme 
 

Od 21.11. 
 

do 25.11.2022   
 

Pondělí 

   21.11. 

 

 ITÁLIE 

Zábrdovický rohlík, pomazánka z makrely, zelenina 

Polévka tomatová 

1)   Sýrová omáčka s kuřecím masem, penne, nápoj 

2)   Cizrna a bulgur s červenou řepou a zakysanou smetanou, nápoj 
  

Úterý Rohlík, džemové máslo, jablko 

  22.11. 

 
 

Středa 

Polévka zelná s bramborem 

Uzený plátek, bramborová kaše, restovaná cibulka, okurek, nápoj 
 

Chléb, šunková pěna, zelenina 

 23.11. Polévka krupicová s vejci                                                                    

 
 

Čtvrtek 

Krůtí přírodní plátek se sýrem a žampióny, rýže, zelenina, nápoj 
 

Plněný koláč, kakao 

 24.11.         Slepičí vývar se sýrovými noky                

 

  
 

Pátek 

 25.11. 

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

2)   Špenátové lasagne, nápoj 
 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka francouzská 

Hanácké koláče, mléčný nápoj, ovoce 
 

Od 28.11. 
 

do 2.12.2022 
 

Pondělí 

   28.11. 

 

Chléb, medové máslo, jablko 

Polévka vločková 

Krůtí nudličky s teplou přílohovou zeleninou, vařené brambory, nápoj 
  

Úterý 

  29.11. 

 
 

 

Středa 

Rohlík, máslo, šunka, zelenina 

Lahůdkový vývar se zeleninou a fridátovými nudlemi 

1)   Mexické fazole s mix masem a zeleninou, chléb 

2)   Hunc z Podjizeří, nápoj 

 

Žmolenkový rohlík, kakao 

  30.11. Polévka květáková 

 Kuře na paprice, těstoviny 
 

 Čtvrtek Chléb, pomazánka pestrá, zelenina                                                                                                        

  1.12. 
 

 

Polévka hrášková s perličkami a zeleným hráškem 

Rozlétaný španělský ptáček, rýže 

 Pátek Neplněný croissant, zelenina 

  2.12. Polévka vícezrnná 

       

ITÁLIE    

1)   Plněné knedlíky sypané mákem, mléko, ovoce 

2)   Grilovaná kuřecí prsa, těstovinový rýže se sýrovou omáčkou, nápoj, ovoce 



  

 


