
  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 9.1. do 13.1.2023  

                                    

Pondělí 

  9.1. 

Koláč s tvarohovou náplní, kakao 

Polévka s červenou fazolí 

Čínská kuřecí směs, rýže, nápoj 

  

Úterý 

 10.1. 

Raženka, pomazánka jemná z tresčích jater a sýrů, zelenina 

Polévka minestrone 

1)    Hrachové pyré, dietní párek, chléb, okurek, nápoj, ovocná přesnídávka 

2)    Zelen. salát s vařeným vejcem a kousky sýrů, pečivo, dresink, nápoj, ov. přesnídávka 

                                        

Středa 

  11.1. 

Chléb, máslo, šunka, zelenina 

Hovězí vývar se zeleninou a fridátovými nudlemi 

Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj 

  

Čtvrtek 

   12.1. 

Rohlík, jogurt 

Polévka toskánská s těstovinou 

Pečené filé s bazalkou a zakysanou smetanou, brambory, zeleninová obloha, nápoj     

     

Pátek 

   13.1. 

Croissant, zelenina 

Polévka bramborová s houbami 

Pražská vepřová pečeně, těstoviny, nápoj, ovoce 

                                                                                      + VOLBY 

  
Od 16.1. do 20.1.2023 

  

Pondělí 

    16.1. 

Chléb, máslo, vejce, zelenina 

Polévka pohanková 

1)   Smažený karbanátek, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj    

2)   Kynuté knedlíky s jahodovou náplní sypané strouhaným perníkem, mléko 

     

Úterý 

    17.1 

Mramorová bábovka, mléko 

Polévka koprová s bramborem 

Kuřecí nudličky marinované, rýže s chia semínky, zeleninová obloha, nápoj 

                       

Středa 

    18.1. 

Rohlík, bylinkové máslo, zelenina 

Polévka zeleninová 

Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj 
     

Čtvrtek 

    19.1. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka mozaiková, zelenina 

Polévka ze sójových bobů 

Pečené kuře, kuskus, nápoj, kompot 

     

Pátek 

    20.1. 

Slunečnicový chléb, pomazánkové máslo, zelenina  

Polévka srbská čorba, pečivo 

1)   Bramborové šišky s mákem, mléko, ovoce 

2)   Bramborové knedlíky plněné uzeninou, dušené zelí, rest. cibulka, 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 23.1. do 27.1.2023 

                                                                  

Pondělí 

   23.1. 

Žmolenkový rohlík, kakao 

Polévka houbový krém 

1)   Špagety po boloňsku, strouhaný sýr, nápoj 

2)   Čočkový salát s feta sýrem, pečivo, nápoj 

                                                                                     

Úterý 

   24.1. 

Chléb, pomazánka z paštiky, zelenina 

Polévka z vaječné jíšky 

Záhorácký závitek, šťouchané brambory, nápoj 

                                        

Středa 

   25.1. 

Croissant s kakaooříškovou náplní, jablko 

Polévka čočková 

1)   Znojemská vepřová pečeně, rýže, nápoj 

2)   Polenta se sušenými rajčaty, olivami a slaninou, nápoj 

     

Čtvrtek 

   26.1. 

Cereálka, pomazánka z ryb v tomatě, zelenina 

Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi 

Králík „cibuláč“, vařené brambory, nápoj 

     

Pátek 

   27.1. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka zelná s klobásou 

Kuřecí stehno na kari, rýže, nápoj, ovoce 

                                                                            VOLBY  ? 
     
Od 30.1. do 3.2.2023 

  

Pondělí 

 30.1. 

Zábrdovický rohlík, máslo, sýr cihla, zelenina 

Polévka hrstková    

1)   Čevapčiči s hořčičným dresinkem, šťouchané brambory, nápoj 

2)   Jogurtové noky s ovocným přelivem, mléčný nápoj 

                                                                                                         

Úterý 

  31.1. 

Raženka, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina 

Polévka brokolicová 

Myslivecký masový mix, rýže, mrkvový salát, nápoj 

                                                         

Středa 

   1.2. 

Loupáček, mléčný dezert 

Polévka rajská s hvězdičkami 

1)   Přírodní krůtí plátek v šouletu, chléb, nápoj 

2)   Smažená treska, vařené brambory s máslem, zeleninová obloha, nápoj 
   

Čtvrtek 

   2.2. 

Slunečnicový chléb, sýr ricotta, zelenina 

Polévka písmenková 

Dušený špenát, vepřové výpečky, bramborový knedlík, nápoj 

  

Pátek 

   3.2. 

                                                                    POLOLETNÍ  PRÁZDNINY – zkrácený výdej 

Lahůdkový vývar s kapáním                                                                          do 13:00 hodin 

Smažený drůbeží řízek, bramborová kaše, míchaný salát, nápoj 

  

                                            

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 



 


