
  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 6.2. do 10.2.2023 

                                    

Pondělí 

  6.2. 

Raženka, sýr Lučina, zelenina 

Polévka hrášková s perličkami 

1)   Těstoviny po lotrinsku s mletým masem, okurek, nápoj 

2)   Špenátový palačinkový koláč, nápoj 

  

Úterý 

 7.2. 

Chléb, pomazánka pestrá, zelenina 

Polévka jáhlová se zeleninou 

Bratislavský guláš, těstoviny nebo houskový knedlík, nápoj 

                                        

Středa 

  8.2. 

Raženka, pomazánka – vídeňský krém, zelenina 

Polévka s červenou fazolí 

Holandský řízek, šťouchané brambory, zeleninová obloha, nápoj 

  

Čtvrtek 

   9.2. 

Tvarohový dezert, rohlík 

Polévka zeleninová 

1)   Pečené kuře, rýže s červenou čočkou, nápoj, kompot 

2)   Teplá ochucená zelenina s lososovou placičkou na másle, nápoj 

     

Pátek 

   10.2. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka rumfordská 

Domácí plněné buchty, kakao, ovoce 

                                                         

  
Od 13.2. do 17.2.2023 

  

Pondělí 

    13.2. 

Chléb, pomazánka liptovská, zelenina 

Polévka vločková 

Kuřecí Kung-Pao, rýže, nápoj 

     

Úterý 

    14.2. 

Rohlík, čokoládové máslo, jablko 

Polévka se sýrovým kapáním 

Vepřový přírodní plátek, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

                       

Středa 

    15.2. 

Cereálka, pomazánkové máslo, zelenina 

Lahůdkový vývar s těstovinou 

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

2)   Špenátové medailonky, zámecké brambory, nápoj 
     

Čtvrtek 

    16.2. 

Koláč s tvarohovou náplní, kakao 

Polévka pórková s krutóny 

Čufty v rajské omáčce, dosp.- plněné papriky, houskový knedlík, nápoj 

     

Pátek 

    17.2. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka z míchaných luštěnin se sýrem, zelenina 

Polévka gulášová, pečivo 

1)   Ravioly plněné tvarohem sypané opraženou strouhankou, nápoj, ovoce 

2)   Bulguretto s drůbežím masem a zeleninou, strouhaný sýr, 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 20.2. do 24.2.2023 

                                                                  

Pondělí 

   20.2. 

Chléb, pomazánka pochoutková, zelenina 

Polévka cizrnová 

1)   Kuře na paprice, těstoviny, nápoj 

2)   Ovesná kaše s čokoládou, nápoj 

                                                                                     

Úterý 

   21.2. 

Rohlík, máslo, šunka, zelenina 

Polévka drožďová 

Vepřové na žampiónech, divoká rýže, nápoj 

                                        

Středa 

   22.2. 

Šáteček s makovou náplní, mléko 

Polévka minestrone 

1)   Kovbojské fazole se zeleninou a drůbežím masem, chléb, nápoj 

2)   Gnotchi se špenátovo-sýrovou omáčkou, nápoj 

     

Čtvrtek 

   23.2. 

Neplněný croissant, zelenina 

Polévka dýňová s krutónky 

Pečená ryba na zelenině, bramborová kaše, nápoj 

     

Pátek 

   24.2. 

Domácí perník, mléko 

Polévka italská tomatová 

Kuře po staropražsku, rýže, nápoj, ovoce 

                                                                             
     
Od 27.2. do 3.3.2023 

  

Pondělí 

 27.2. 

Rohlík, mléčný dezert 

Slepičí vývar s barevnou těstovinou 

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

2)   Gratinované brambory s květákem, brokolicí a sýrem, nápoj 

                                                                                                         

Úterý 

  28.2. 

Chléb, pomazánka vaječná, zelenina 

Polévka špenátová s perličkami 

Americké kotlety, rýže + opečené brambory, nápoj 

                                                         

Středa 

   1.3. 

Citrónová Babeta, kakao 

Polévka květáková 

1)   Mexický guláš, hrášková rýže, strouhaný sýr, nápoj 

2)   Kuskus s krabími tyčinkami a zeleninou, nápoj 
   

Čtvrtek 

   2.3. 

Cereálka, máslo, sýr cihla, zelenina 

Polévka česnečka s opraženým chlebem 

Kuře na zelí, bramborový knedlík, nápoj 

  

Pátek 

   3.3. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka vícezrnná 

Dukátové buchtičky s krémem, nápoj, ovoce 

  

                                            

                                                Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 



 


