
 

 

 

  
01.03.2022 04.03.2022 od 

Jídelníček 

do 

Úterý 1.3.2022 

Dýňový krém s praženými semínky  (A: 01,01a,07,09) Polévka 
Vepřová krkovice s hoisin omáčkou, basmati rýže, nápoj  (A: 01,01a,07,09) Oběd 1 
Penne all Amatriciana (vegetariánské, pikantní), nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Křupavý ledový salát s matjesy a zakysanou smetanou, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10) Oběd 3 
Vepřová krkovice s hoisin omáčkou, rýže, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Středa 2.3.2022 

Valašská kyselica  (A: 07,09,10,12) Polévka 
Plněný paprikový lusk s rajčatovou omáčkou, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Bramborové šišky s mákem a máslem, macerované švestky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Obrácený kuřecí řízek, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše, nápoj (A: 07,09,10,12) 
 

Oběd  B 

Čtvrtek 3.3.2022 

Dršťková z hlívy ústřičné  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Hovězí roštěná Esterházy, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10,12) Oběd 1 
Bramborové noky s listy špenátu a sýrovou omáčkou, nápoj  (A: 01,01a,01c,07) Oběd 2 
Retro těstovinový salát s herkulesem, nápoj  (A: 01,01a,01c,03,07,12) Oběd 3 
Hovězí roštěná Esterházy, dušená rýže, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Pátek 4.3.2022 

Marocká harira  (A: 03,06,07,09,10,11) Polévka 
Krůtí paprikáš, tarhoňa, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 1 
Kynutý táč s broskvemi a drobenkou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Trhané uzené maso, cibulové mačkané brambory, nápoj  (A: 07,09) Oběd 3 
Krůtí paprikáš, těstoviny, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 



 

 

 

  
14.03.2022 18.03.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 14.3.2022 

Česnekový krém s máslovými krutony  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Polévka 
Špikované vepřové karé na smetaně, karlovarské a houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Staročeská sekaná ve slanině, šťouchané brambory s osmaženou cibulkou, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 2 
Španělská bramborová tortilla,cuketový salát s pečenými paprikami, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 3 
Špikované vepřové karé na smetaně, rýžové těstoviny, nápoj  (A: 07,09,12) Oběd  B 

Úterý 15.3.2022 

Slepičí s masem a nudlemi  (A: 01a,03,07,09,10) Polévka 
Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 1 
Rýžový nákyp s ovocem, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Salát z restovaného marockého bulguru s vepřovou panenkou, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, bramborová kaše, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Středa 16.3.2022 

Rybí boršč  (A: 01,01a,04,07,09,10,12) Polévka 
Smažený rybí filet, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Vepřová plíčka na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09,10,12) Oběd 2 
Zeleninový salát se sýrem feta a čerstvým koprem, pitta chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09,10,12) Oběd 3 
Smažený rybí filet, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 03,04,07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 17.3.2022 

Frankfurtská s restovaným párkem  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Pečená krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Chana masala, chlebová placka naan, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Obědová bageta se šunkou, sýrem a zeleninou, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Pečená krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Pátek 18.3.2022 

Z uzených vepřových žeber, krup s čerstvou majoránkou  (A: 01,01a,03,09,10) Polévka 
Španělský ptáček, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,09,10) Oběd 1 
Bramborové noky s gorgonzolovou omáčkou a baby špenátem, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 2 
Salát z cherry rajčat, čerstvé bazalky a sýrem mozzarella, ciabata, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 3 
Španělský ptáček, dušená rýže, nápoj  (A: 03,09,10) Oběd  B 



 

 

 

  
21.03.2022 25.03.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 21.3.2022 

Čočková s kari  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Polévka 
Pečené kuřecí stehno na másle, hráškový kuskus s bazalkou, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 1 
Krupicová kaše s máslem, čokoládou a kousky ovoce, nápoj  (A: 01,01a,06,07,09,10) Oběd 2 
Grilovaná vepřová panenka, smetanové brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Grilovaná vepřová panenka, smetanové brambory, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Úterý 22.3.2022 

Hovězí s masem, nudlemi a zeleninou  (A: 01a,09) Polévka 
Konfitované kachní stehno, červené zelí, bramborové a houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Cizrna sweet and sour, dušená rýže, nápoj  (A: 01a,09) Oběd 2 
Kuřecí gyros v tortille, nápoj  (A: 01a,07,09,11) Oběd 3 
Konfitované kachní stehno, červené zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 09,10,12) Oběd  B 

Středa 23.3.2022 

Vichyssoise  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Lasagne zapečené s boloňským ragú a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Grilované kuřecí prso na žampionovém glazé, opékané brambory, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10) Oběd 2 
Celerový salát s jablkem,oříšky a makovým dresinkem, tmavá bagetka, nápoj  (A: 01,01a,07,08b,09,10,12) Oběd 3 
Kukuřičné špagety aglio olio s grana padanem, nápoj  (A: 03,07) Oběd  B 

Čtvrtek 24.3.2022 

Fazolová s uzeným rybím masem  (A: 01,01a,01b,01c,04) Polévka 
Kuřecí steak marinovaný v bylinkách, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04,07) Oběd 1 
Houbové kuboto s restovanými hřiby a trhanou vepřovou krkovicí, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04) Oběd 2 
Těstovinový salát s tuňákem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07) Oběd 3 
Kuřecí steak marinovaný v bylinkách, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 04,07) Oběd  B 

Pátek 25.3.2022 

Kuřecí s játrovou rýží  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Polévka 
Hovězí guláš, bramboráčky, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Kynuté knedlíky s borůvkami a borůvkovým žahourem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 2 
Špagety po uhlířsku, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Hovězí guláš, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 03,09,10) Oběd  B 



 

 

 

 
28.03.2022 31.03.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 28.3.2022 

Hrachová  (A: 01,01a) Polévka 
Pečená vepřová plec na česneku, grenaile s pažitkou, nápoj  (A: 01,01a) Oběd 1 
Rýžová kaše s ořechy,medem a skořicí, nápoj  (A: 01,01a,07,08c) Oběd 2 
Listy trhaného salátu s farmářským dresinkem a kuřecím prsíčkem z grilu, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,10,12) Oběd 3 
Pečená vepřová plec na česneku, grenaile s pažitkou, nápoj  (A: 07) Oběd  B 

Úterý 29.3.2022 

Zeleninová s krupicovým kapáním  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Polévka 
Hovězí pečeně na portském víně, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Brambrovo-květákový nákyp s mozzarellou a máslovou baby karotkou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Salát z restovaného bulguru a hrášku s kousky uzeného pstruha, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 3 
Hovězí pečeně na portském víně, rýže basmati, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Středa 30.3.2022 

Žampionový krém  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Ragú z černé čočky s grilovaným sýrem, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Salát obědový těstovinový s kuřecím masem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Ragú z černé čočky s grilovaným sýrem, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 31.3.2022 

Slepičí s masem a nudlemi  (A: 01,01a,03,07,09,10) Polévka 
Luhačovický špaček zabalený v anglické slanině, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 1 
Květákové curry s bambusovými výhonky, basmati rýže, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 2 
TO GO Bageta s tuňákem zeleninou a vejci, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 3 
Luhačovický špaček zabalený v anglické slanině, bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Nápoje dle denní nabídky. Možnost výběru: voda s citrónem, se sirupem, čaj, mléko. 
Polévka z denní nabídky daného dne je součástí menu. Pokrm je určen k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.  
  

01  
01a 
01b 
01c 
01d 
03  
04  
06 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - žito               
Obiloviny - ječmen             
Obiloviny - oves               
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby (sója) 

07  
08b 
08c 
09  
10  
11  
12 

Mléko                          
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla. Jídlo obsahuje alergeny. 


