
 

 

 

 

 

 

  

03.05.2021 07.05.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 3.5.2021 

Kuřecí vývar s fritátovými nudlemi  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Kuřecí vývar s fritátovými nudlemi, Smažený uzený sýr s estragonovými bramborami maštěnými máslem, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Kuřecí vývar s fritátovými nudlemi, Mix trhaných listů salátu s tzatziki a čočkovo cizrnovými placičkami, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Kuřecí vývar, Smažený uzený sýr s estragonovými bramborami maštěnými máslem, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Úterý 4.5.2021 

Polévka brokolicový krém  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka brokolicový krém, Zapečené šunkové flíčky, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka brokolicový krém, Kuskus s trhaným krůtím masem a rajčatovou salsou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka brokolicový krém, Zapečené šunkové flíčky, okurka, nápoj  (A: 03,07,10) Oběd  B 

Středa 5.5.2021 

Francouzská cibulačka s krutony  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Polévka 
Francouzská cibulačka s krutony, Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Francouzská cibulačka s krutony, Šopský salát s plátky černých oliv podávaný s bylinkovou bagetkou, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10,12) 

Oběd 3 

Francouzská cibulačka, Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 6.5.2021 

Polévka gulášová s vůní čerstvé majoránky  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka gulášová s vůní čerstvé majoránky, Kynuté knedlíky plněné meruňkami sypané opraženou strouhankou a přelité máslem, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka gulášová s vůní čerstvé majoránky, Těstovinový salát s kukuřicí a kousky kuřete (majonéza), nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka gulášová s vůní čerstvé majoránky, Těstovinový salát s kukuřicí a kousky kuřete (majonéza), nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Pátek 7.5.2021 

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a zeleninou  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a zeleninou, Vepřové jelítko se staročeskou lepenicí, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a zeleninou, Rizoto s rest.sezón.zeleninou a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka gulášová s vůní čerstvé majoránky, Vepřové jelítko se staročeskou lepenicí, nápoj  (A: 09,10) 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  
06  
07 

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

08a 
08b 
08c 
08d 
09  
10  
12 

Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Skoř. plody - kešu ořechy      
Celer                          
Hořčice                        
Oxid siřičitý a siřičitany 

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



 

 

 

 

  

10.05.2021 14.05.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 10.5.2021 

Polévka moravská česnečka  (A: 03) Polévka 
Polévka moravská česnečka, Kuře na omáčce ze spálených paprik s těstovinovými kolínky, nápoj  (A: 01,01a,03,07) Oběd 1 
Polévka moravská česnečka, Salát s fazolemi borlotti,olivami a restovanými balsamikovými cibulkami, chléb focaccia, nápoj  (A: 
01,01a,03,07,08a,08b,08c,08d,09,11) 

Oběd 3 

Polévka moravská česnečka, Kuře na omáčce ze spálených paprik, těstoviny, nápoj  (A: 03,07) Oběd  B 

Úterý 11.5.2021 

Polévka bramborová  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka bramborová, Vařené hovězí zadní s koprovou omáčkou a domácími houskovými knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka bramborová, Cizrna sweet and sour, rýže basmati, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Polévka bramborová, Vařené hovězí zadní s koprovou omáčkou a domácími houskovými knedlíky, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Středa 12.5.2021 

Polévka z máslové dýně  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Polévka z máslové dýně, Sekaný řízek s ementálským sýrem a nastavovanou bramborovou kaší, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka z máslové dýně, Salát z mrkve a zelené papáji s opraženými arašídy, rýžové nudle, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,05,06,07,08,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka z máslové dýně, Sekaný řízek s ementálským sýrem a nastavovanou bramborovou kaší, nápoj  (A: 03,07,09,10,11) Oběd  B 

Čtvrtek 13.5.2021 

Polévka hovězí s celestinskými nudlemi, Krůtí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,08,09,10,11,12) Oběd 1 
Polévka hovězí s celestinskými nudlemi, Caesar s kuřecím masem a parmazánovým chipsem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 3 
Polévka hovězí s nudlemi, Krůtí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,08,09,10,11,12) Oběd  B 

Pátek 14.5.2021 

Polévka pórková s bylinkovým kapáním  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka pórková s bylinkovým kapáním, Vepřový vrabec se zelím  a variací opečené bramborového a houskového knedlíku, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 1 

Polévka pórková s bylinkovým kapáním, Skleněné nudle se smaženým uzeným tofu a ponzu omáčkou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,05,06,07,08,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka pórková, Vepřový vrabec se zelím, bramborový knedlík, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) 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 

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

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

Ořechy, mandle, pistácie       
Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Skoř. plody - kešu ořechy      
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021 21.05.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 17.5.2021 

Polévka hovězí se šunkovým svítkem  (A: 01,03,09) Polévka 
Polévka hovězí se šunkovým svítkem, Chilli con carne a domácí dalamánek (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 1 
Polévka hovězí se šunkovým svítkem, Kuřecí korma s kokosem podávaná se směsí divoké a basmati rýže, nápoj  (A: 
01,03,05,06,07,08,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka hovězí s masem, nudlemi a zeleninou, Kuřecí korma s kokosem podávaná se směsí divoké a basmati rýže, nápoj  (A: 
05,07,08,09,11) 

Oběd  B 

Úterý 18.5.2021 

Polévka hrstková s restovaným párkem  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hrstková s restovaným párkem, Filet z tilaphie smažený v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše s pečeným česnekem, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka hrstková s restovaným párkem, Tortilla s listy salátů,kuřecím prsíčkem z grilu a sýrem chaeddar, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka hrstková s restovaným párkem, Filet z tilaphie smažený v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše s pečeným česnekem, nápoj  
(A: 03,04,07,09) 

Oběd  B 

Středa 19.5.2021 

Polévka silný slepičí vývar s masem a nudlemi  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka silný slepičí vývar s masem a nudlemi, Hrachová kaše s čerstvou majoránkou podávaná s konfitovaným uzeným masem a 
chlebem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka silný slepičí vývar s masem a nudlemi, Restované fazolové lusky s bulgurem a kousky krůtích prs, bylinkovo-jogurtový dip, nápoj  
(A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka silný slepičí vývar s masem a nudlemi, Hrachová kaše s čerstvou majoránkou podávaná s konfitovaným uzeným masem a 
chlebem, nápoj  (A: 09) 

Oběd  B 

Čtvrtek 20.5.2021 

Polévka rajčatová  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka rajčatová, Vepřové karé na houbách a rozmarýnu s těstovinovými kolínky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka rajčatová, Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 3 

Polévka rajčatová, Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Pátek 21.5.2021 

Polévka ruský boršč  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka ruský boršč, Rizoto z vepřové plece sypané sýrem, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka ruský boršč, Tvarohové knedlíky s jahodami sypané perníkem a přelité máslem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka ruský boršč, Rizoto z vepřové plece sypané sýrem, okurka, nápoj  (A: 03,07,09,10) 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 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - žito               
Obiloviny - ječmen             
Obiloviny - oves               
Vejce                          
Ryby                           
Arašídy (podzemnice olejná) 

06  
07  
08  
09  
10  
11  
12 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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



 

 

 

 

 

 

24.05.2021 28.05.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 24.5.2021 

Francouzská cibulačka s krutony  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Polévka 
Francouzská cibulačka s krutony, Steak z vepřového karé s pečenými bramborami a smetanovou omáčkou s lesními hřiby, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 1 

Francouzská cibulačka s krutony, Kuřecí paella Valenciana, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Francouzská cibulačka, Steak z vepřového karé s pečenými bramborami a smetanovou omáčkou s lesními hřiby, nápoj  (A: 07,12) Oběd  B 

Úterý 25.5.2021 

Krém z celeru a zelených jablek  (A: 01,01a,07,09) Polévka 
Krém z celeru a zelených jablek, Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,12) Oběd 1 
Krém z celeru a zelených jablek, Ovesná kaše s medem, kokosem a praženými oříšky, nápoj  (A: 
01,01a,05,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f,08g,08h,09,11) 

Oběd 3 

Krém z celeru a zelených jablek, Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 03,07,09,12) Oběd  B 

Středa 26.5.2021 

Silný slepičí vývar s játrovou rýží  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Silný slepičí vývar s játrovou rýží, Segedínský guláš zjemněný kapkou smetany podávaný s houskovým knedlíkem, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 1 

Silný slepičí vývar s játrovou rýží, Cizrna se špenátem a mátou podávaná s pitta chlebem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Silný slepičí vývar s játrovou rýží, Cizrna se špenátem a mátou, bezlepkové pečivo, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 27.5.2021 

Polévka bramborová s čerstvou majoránkou  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka bramborová s čerstvou majoránkou, Flamendr z krůtích prs s rýží a bramborovými rosti, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka bramborová s čerstvou majoránkou, Salát ze sezónní zeleniny s restovaným tofu a pošírovaným vejcem, bagetka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka bramborová s čerstvou majoránkou, Flamendr z krůtích prs s rýží a bramborovými rosti, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Pátek 28.5.2021 

Polévka zeleninová s bylinkovým kapáním  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka zeleninová s bylinkovým kapáním, Smažené kuře s mačkanými bramborami a salátem Coleslaw, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka zeleninová s bylinkovým kapáním, Egyptské košarí s rybím karbanátkem s koriandrem a limetou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka zeleninová, Egyptské košarí s rybím karbanátkem s koriandrem a limetou, nápoj  (A: 03,04,07,09) 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  
08a 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - žito               
Obiloviny - ječmen             
Obiloviny - oves               
Vejce                          
Ryby                           
Arašídy (podzemnice olejná)    
Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Skoř. plody - mandle 

08b 
08c 
08d 
08e 
08f 
08g 
08h 
09  
10  
11  
12 

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

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


