
  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 5.12. do 9.12.2022 

                                    

Pondělí 

  5.12. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka liptovská, zelenina 

Polévka brokolicová 

1)  Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurek, nápoj, Mikulášská srdíčka 

2)  Krkonošský hubník, okurek, nápoj, Mikulášská srdíčka 

  

Úterý 

  6.12. 

Loupáček natřený pribinkou, jablko 

Polévka se sýrovým kapáním 

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

                                        

Středa 

   7.12. 

Chléb, pomazánka vaječná, zelenina 

Polévka čočková 

1)  Smažené rybí filé z tresky, vařené brambory, nápoj 

2)  Zeleninová placička, vařené brambory, nápoj 

  

Čtvrtek 

    8.12. 

Domácí čokoládová buchta s cuketou a ořechy, mléko 

Česneková polévka s opraženým chlebem 

Americké kotlety, rýže + kuskus, zeleninová obloha, nápoj 

     

Pátek 

    9.12. 

Neplněný croissant, zelenina 

Polévka s kuřecím masem, zeleninou a nudlemi 

Dukátové buchtičky s krémem, nápoj, ovoce 

  
Od 12.12. do 16.12.2022 

  

Pondělí 

    12.12. 

Makový šáteček, mléko 

Polévka vločková 

1)  Frankfurtská vepřová pečeně, vařené brambory, nápoj 

2)  Cizrna se šunkou, bazalkou, rajčaty a zakysanou smetanou, pečivo, nápoj 

     

Úterý 

    13.12. 

Cereálka, pomazánkové máslo, zelenina 

Hovězí vývar se zeleninou a fridátovými nudlemi 

Bratislavský guláš, houskový knedlík, nápoj 

                       

Středa 

    14.12. 

Rohlík, mléčný dezert 

Špenátový krém s perličkami 

Zapečené rybí filé z tresky, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 
     

Čtvrtek 

    15.12. 

Chléb, pomazánka drožďová, zelenina 

Polévka mexická 

1)  Staropražské kuřecí kostky, rýže, nápoj 

2)  Špagety se sušenými rajčaty a sýrem, nápoj 

     

Pátek 

    16.12. 

Rustikální pečivo, pomazánka rozhuda (tvarohová), zelenina 

Polévka z míchaných luštěnin 

1)   Mašličky sypané mákem, mléko, ovoce 

2)   Vepř. nudličky s paprikovou om., jasmínová rýže a řapíkatý celer, nápoj, ovoce 

  

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 



 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 19.12. do 22.12.2022 

                                                                  

Pondělí 

   19.12. 

Bábovka mramorová, kakao 

Polévka s krupicovými noky 

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

2)  Bulgur s jablky, nápoj 

                                                                                     

Úterý 

   20.12. 

Zábrdovický rohlík, bylinkové máslo, zelenina 

Polévka pohanková 

Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík, nápoj 

                                        

Středa 

   21.12. 

Vánočka s máslem, jablko 

Polévka rybí krémová s krutónky 

1)  Smažené kuřecí řízečky, vařené brambory, nápoj 

2)  Smažená brokolice, vařené brambory, nápoj 

     

Čtvrtek 

   22.12. 

Chléb, pomazánka pochoutková, zelenina 

Polévka zeleninová 

Mexický guláš, hrášková rýže, strouhaný sýr, nápoj 

     

Pátek 

   23.12. 

 

           VÁNOČNÍ    PRÁZDNINY 

                                                            Od 23.12. do 2.1.2023 nevaříme 

 
     
Od  3.1. do 6.1.2023 

  

Pondělí 

  2.1. 

 

          VÁNOČNÍ    PRÁZDNINY 

 

                                                                                                         

Úterý 

  3.1. 

Rohlík, nutelové máslo, mléko 

Polévka dýňová se zázvorem a opraženou houskou 

Rizoto z drůbežího masa, strouhaný sýr, okurek, nápoj 

                                                         

Středa 

  4.1. 

Slunečnicový chléb, bazalkové máslo, mozzarella, rajče 

Polévka cibulačka s krutónky 

Přírodní vepřový plátek, bramborová kaše, zeleninová obloha, nápoj 
   

Čtvrtek 

   5.1. 

Loupáček, mléčný dezert 

Slepičí vývar s barevnou těstovinou 

Králík na smetaně, houskový knedlík, nápoj 

  

Pátek 

   6.1. 

   

Cereálka, pomazánka celerová s mrkví, jablkem a zakysanou smetanou, zelenina 

Polévka gulášová, pečivo 

1)  Krupičná kaše sypaná kakaovým posypem, nápoj, ovoce 

2)  Jaternicový prejt, vařené brambory, kysané zelí, nápoj, ovoce 

  

                                            

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 
 


