
 

 

  
06.04.2021 09.04.2021 od 

Jídelníček 

do 

Úterý 6.4.2021 

Polévka čočková  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka čočková, Smažený rybí filet, brambory m.m., salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka čočková, Vepřové nudličky ve smet.omáčce s horčicí, kuskus, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka čočková, Rýžový salát s vejci, kuřecím masem a majonézou, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka čočková, Smažený rybí filet, brambory m.m., salát, nápoj  (A: 03,04,07) Oběd  B 

Středa 7.4.2021 

Polévka rajčatová s kapáním  (A: 01,01a,03,07) Polévka 
Polévka rajčatová s kapáním, Kuřecí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12) Oběd 1 
Polévka rajčatová s kapáním, Špenátové flíčky, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 2 
Polévka rajčatová s kapáním, Zeleninový salát s hermelínem a sušenými rajčaty, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07) 

Oběd 3 

Polévka rajčatová s rýží, Kuřecí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,08,09,10,11,12) Oběd  B 

Čtvrtek 8.4.2021 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Špagety s vepřovým masem, drcenými rajčaty a sýrem, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Smažený krůtí řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Žampionový salát po indicku (majonéza), kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Smažený krůtí řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Pátek 9.4.2021 

Polévka fazolová s pečeným rybím masem  (A: 01,01a,01b,01c,04) Polévka 
Polévka fazolová s pečeným rybím masem, Bratislavské vepřové maso, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09,10) Oběd 1 
Polévka fazolová s pečeným rybím masem, Domácí buchty plněné mákem, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,12) Oběd 2 
Polévka fazolová s pečeným rybím masem, Salát Caesar s restovaným kuřetem, bylink.tousty, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09) 

Oběd 3 

Polévka fazolová, Bratislavské vepřové maso, těstoviny, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 



 

 

  
12.04.2021 16.04.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 12.4.2021 

Polévka česnekový krém s krutony  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka česnekový krém s krutony, Rybí filé na nivě, vařené brambory, řecký dresink, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,08a,09,10) Oběd 1 
Polévka česnekový krém s krutony, Vepřové maso na meruňkovém džemu, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 2 

Polévka česnekový krém s krutony, Bulgur salát se zeleninou a rest.panenkou, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka česneková s bramborem a vejcem, Rybí filé zapečené s nivou, vařené brambory, řecký dresink, nápoj  (A: 03,04,07,08a,10) Oběd  B 

Úterý 13.4.2021 

Polévka ze slepice s bulgurem a hráškem  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka ze slepice s bulgurem a hráškem, Zapečené brambory s brokolicí a sýrem, salát, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka ze slepice s bulgurem a hráškem, Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce se špenátem, kuskus, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka ze slepice s bulgurem a hráškem, Barevný těstovinový salát se šunkou a bazalkou(majonéza), pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka slepičí s vejcem a zeleninou, Zapečené brambory s brokolicí a sýrem, salát, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Středa 14.4.2021 

Polévka minestrone  (A: 09) Polévka 
Polévka minestrone, Těstoviny s vepřovým masem,drc. rajčaty a sýrem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,11) Oběd 1 
Polévka minestrone, Smažená kuřecí kapsa s nivou a oravskou slaninou, brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka minestrone, Zeleninový salát s vepřovou panenkou a vejci (majonéza), raženka, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 
Polévka minestrone, Smažená kuřecí kapsa s nivou a šunkou, brambory m.m., nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 15.4.2021 

Polévka frankfurtská s párkem  (A: 01,01a,06,09) Polévka 
Polévka frankfurtská s párkem, Špecle s kuřecím masem, slaninou a hlívou, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka frankfurtská s párkem, Robi kung pao, jasmínová rýže s kari, nápoj  (A: 01,01a,05,06,07,08,09,10,11) Oběd 2 
Polévka frankfurtská s párkem, Cizrnový salát s krůtím masem a farmář.přelivem, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09) 

Oběd 3 

Polévka frankfurtská s párkem, Robi kung pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 05,06,07,08,09,10,11) Oběd  B 

Pátek 16.4.2021 

Polévka uzená s krupkami a zeleninou  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka uzená s krupkami a zeleninou, Vepřový závitek hukvaldský (žampiony), brambory m.m., nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka uzená s krupkami a zeleninou, Alpský knedlík (kynutý knedlík s povidly přelitý pudinkem a sypaný mákem), kakao  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,08a,08b,08c,09,12) 

Oběd 2 

Polévka uzená s krupkami a zeleninou, Těstovinový salát s herkulesem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 3 
Polévka uzená s rýží a zeleninou, Vepřový závitek přírodní, brambory m.m., nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 



 

  
19.04.2021 23.04.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 19.4.2021 

Polévka hrstková  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hrstková, Rybí filet s restovanou cuketou, vařené brambory, jogurtový dip, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Polévka hrstková, Španělské rizoto s kuřecím masem a žampiony, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka hrstková, Salát z rajčat s vejcem a česnekovým přelivem, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka hrstková, Španělské rizoto s kuřecím masem a žampiony, okurka, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Úterý 20.4.2021 

Polévka ze slepice s krupicí a bramborem  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka ze slepice s krupicí a bramborem, Zapečené těstoviny s vepř.masem a květákem, salát, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka ze slepice s krupicí a bramborem, Masové koule v rajčatové omáčce, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka ze slepice s krupicí a bramborem, Zeleninový salát s hermelínem,vejcem a řeckým dresinkem, pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,08a,09,10) 

Oběd 3 

Polévka ze slepice s bramborem a zeleninou, Masové koule v rajčatové omáčce, houskové knedlíky, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Středa 21.4.2021 

Polévka brokolicový krém s rybím masem a krutonky  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) Polévka 
Polévka brokolicový krém s rybím masem a krutonky, Kuře na způsob bažanta, dušená rýže, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka brokolicový krém s rybím masem a krutonky, Bramborový guláš s uzeninou, chléb, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka brokolicový krém s rybím masem a krutonky, Salát Caesar s restovaným kuřetem, bylink.tousty, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09) 

Oběd 3 

Polévka brokolicový krém, Bramborový guláš s uzeninou, chléb, nápoj  (A: 06,07) Oběd  B 

Čtvrtek 22.4.2021 

Polévka hovězí s rýží a zeleninou  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hovězí s rýží a zeleninou, Vepřový vrabec, moravské zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s rýží a zeleninou, Robi nudličky ve smetanové omáčce s koprem, vařené brambory, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s rýží a zeleninou, Těstovinový salát se žampiony a kuřecím masem(zak.sm.), pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka hovězí s rýží a zeleninou, Vepřový vrabec, moravské zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Pátek 23.4.2021 

Polévka fazolová  (A: 01,01a) Polévka 
Polévka fazolová, Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 1 
Polévka fazolová, Domácí buchty plněné mákem, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,12) Oběd 2 
Polévka fazolová, Hruškový salát s mandlemi a jogurtem, makovka, nápoj  (A: 01,01a,07,08) Oběd 3 
Polévka fazolová, Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 03,07) Oběd  B 



 
26.04.2021 30.04.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 26.4.2021 

Polévka gulášová  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka gulášová, Rýžová kaše s ořechy,medem a skořicí, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f) Oběd 1 
Polévka gulášová, Kuřecí prsa pod peřinou(vejce,cibulka,sýr), bramborová kaše, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 2 

Polévka gulášová, Salát z čínského zelí s rest.panenkou a hermelínem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka gulášová, Kuřecí prsa pod peřinou(vejce,cibulka,sýr), bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07) Oběd  B 

Úterý 27.4.2021 

Polévka fazolová  (A: 01,01a) Polévka 
Polévka fazolová, Krůtí sekaná speciál, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) Oběd 1 
Polévka fazolová, Čočka na kyselo, vařené vejce, okurka, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,10) Oběd 2 
Polévka fazolová, Houbový salát s Robi a koprem, raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07,10,12) Oběd 3 
Polévka fazolová, Čočka na kyselo, vařené vejce, okurka, chléb, nápoj  (A: 03,07,10) Oběd  B 

Středa 28.4.2021 

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi, Fazolové lusky na smetaně s koprem, vařené vejce, brambory, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi, Hovězí pečeně přírodní, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi, Salát ovocný s pomeranči a zakysanou smetanou, makovka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Hovězí pečeně přírodní, dušená rýže, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 29.4.2021 

Polévka špenátová s pečeným rybím masem  (A: 01,01a,01b,01c,04,07) Polévka 
Polévka špenátová s pečeným rybím masem, Vepřový závitek na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka špenátová s pečeným rybím masem, Smažený sýr, opékané brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,12) 

Oběd 2 

Polévka špenátová s pečeným rybím masem, Salát těstovinový vídeňský (šunka,eidam,ananas, hrášek,okurka,majonéza), zábrdovický 
rohlík tmavý, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09 

Oběd 3 

Polévka špenátová, Smažený sýr, opékané brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,07,10,12) Oběd  B 

Pátek 30.4.2021 

Polévka dýňový krém  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka dýňový krém, Dukátové buchtičky s krémem, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,09,10) Oběd 1 
Polévka dýňový krém, Kuře na kari s hráškem, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka dýňový krém, Zeleninový salát s mozzarellou a sušenými rajčaty, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Polévka dýňový krém, Kuře na kari s hráškem, dušená rýže, nápoj  (A: 07,09,10,11) Oběd  B 

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

01  
01a 
01b 
01c 
01d 
03  
04  
05  
06  
07  
08 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - žito               
Obiloviny - ječmen             
Obiloviny - oves               
Vejce                          
Ryby                           
Arašídy (podzemnice olejná)    
Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie 

08a 
08b 
08c 
08d 
08e 
08f 
09  
10  
11  
12 

Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Skoř. plody - kešu ořechy      
Skoř. plody - pekanové ořechy  
Skoř. plody - para ořechy      
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


