
  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 6.3. do 10.3.2023 

                                    

Pondělí 

  6.3. 

Rohlík, ovocná přesnídávka 

Polévka rajská s hvězdičkami 

1)   Pražská vepřová pečeně, těstoviny, nápoj 

2)   Mořská treska pečená na másle, vařené brambory, zeleninová obloha, nápoj 

  

Úterý 

  7.3. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka pestrá, zelenina 

Hovězí vývar se zeleninou a nočky 

Krůtí přírodní plátek se sýrem a žampióny, bramborovo-dýňová kaše, nápoj 

                                        

Středa 

   8.3. 

Croissant plněný kakaovou náplní, jablko 

Polévka cibulový krém s krutónky 

Boloňské špagety, strouhaný sýr, nápoj 

  

Čtvrtek 

    9.3. 
Americká 

Cereální raženka, pomazánka sýrová, zelenina 

Polévka krupicová s vejci 

Kuřecí paličky „Bufallo“, rýže, nápoj 
kuchyně     

Pátek 

   10.3. 

Chléb, máslo, vejce, zelenina 

Polévka zeleninová 

1)   Halušky se zelím, uzeným masem a restovanou cibulkou, nápoj, ovoce 

2)   Halušky s brynzou a restovanou cibulkou, nápoj, ovoce 

 

                      Od 13. – 17.3. JARNÍ   PRÁZDNINY  -  NEVAŘÍME 
Od 20.3. do 24.3. 

  

Pondělí 

    20.3. 

Chléb, pomazánka mozaiková, zelenina 

Polévka jáhlová se zeleninou 

1)   Kuřecí kostky na kari, rýže, nápoj 

2)   Žemlovka s jablky a rozinkami, nápoj 

     

Úterý 

   21.3. 

Tvarohový koláček, kakao  

Polévka čočková 

Dušená mrkev, vepřové výpečky, vařené brambory, nápoj 

                       

Středa 

   22.3. 

Pečivo, pomazánkové máslo, zelenina 

Lahůdkový vývar s fridátovými nudlemi 

Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík, nápoj 
     

Čtvrtek 

   23.3. 

Loupáček, mléčný dezert 

Polévka brokolicová 

1)   Smažené rybí filé, vařené brambory, nápoj, salát 

2)   Cizrna se šunkou, zakysanou smetanou a rajčaty, chléb, nápoj, salát 

     

Pátek 

   24.3. 

Raženka, bazalkové máslo, mozzarella s rajčetem 

Polévka „Bostonský vývar“ s masem a zeleninou (americká kuchyně) 

Rizoto z mix masa a zeleniny, 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 27.3. do 31.3.2023 

                                                                  

Pondělí 

   27.3. 
Americká 

kuchyně 

Rohlík, džemové máslo, jablko 

Polévka písmenková 

„Meatloaf“ (sekaná) s hráškem, bramborová kaše, zeleninová obloha, nápoj      

                                                                                     

Úterý 

   28.3. 

Chléb, pomazánka drožďová, zelenina 

Polévka hrášková s perličkami 

Cikánská vepřová pečeně, jasmínová rýže, nápoj 

                                        

Středa 

   29.3. 

Žmolenkový rohlík, kakao 

Polévka uzená s kroupami 

1)   Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj 

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

     

Čtvrtek 

   30.3. 

Slunečnicový chléb, máslo, šunka, zelenina 

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 

Krůtí kostky v hořčičné omáčce, rýže, nápoj, salát 

     

Pátek 

   31.3. 

Sýrový rohlík, zelenina 

Polévka Boršč, pečivo 

1)   Těstoviny sypané mákem, mléčný nápoj, ovoce 

2)   Králík na tymiánu, slanině a žampiónech, špecle, nápoj, ovoce 
     
Od 3.4. do 7.4.2023 

  

Pondělí 

  3.4. 

Plněný koláček, kakao 

Polévka pohanková 

Čínská kuřecí směs, rýže, nápoj 

                                                                                                         

Úterý 

 4.4. 

Zábrdovický rohlík, pomazánka – vídeňský krém, zelenina 

Polévka z červené čočky 

1)   Máslový mletý řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha, nápoj 

2)   Zeleninové placičky, bramborová kaše, zeleninová obloha, nápoj 

                                                         

Středa 

 5.4. 

Rohlík, džemové máslo, jablko 

Slepičí vývar se sýrovým kapáním 

1)   Uzenářské ragú, těstoviny, nápoj, velikonoční pochoutka 

2)   Bulgur na sladko s ovocem, nápoj, velikonoční pochoutka 
               

Čtvrtek V E L I K O N O Č N Í   P R Á Z D N I N Y – zaměst. a žáci jen speciálně přihlášení 

   6.4. Velikonoční polévka „Šmigrustovka“                            zkrácený výdej do 13:00 hodin 

Špenát, vepřové výpečky, bramborový knedlík, nápoj 

 

  

Pondělí 

  7.4. 

 

 

     S T Á T N Í   S V Á T E K -   Velký pátek 

  

                                                 Změna jídelníčku vyhrazena.  

Všem strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ !!! 


