
 

 

 

  
03.01.2022 07.01.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 3.1.2022 

Polévka 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 4.1.2022 

Polévka slepičí s masem a nudlemi  (A: 01a,03,07,09,10) Polévka 
Thajské curry z kuřecích prs, jasmínová rýže, nápoj  (A: 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 
Thajské curry z kuřecích prs, dušená rýže, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Středa 5.1.2022 

Polévka 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 6.1.2022 

Polévka frankfurtská s restovaným párkem  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Steak z 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 
Steak z krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Pátek 7.1.2022 

Polévka 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, bagetka, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 3 
Španělský ptáček, dušená rýže, nápoj  (A: 03,09,10) Oběd  B 



 

 

 

 

  
10.01.2022 14.01.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 10.1.2022 

Polévka 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 11.1.2022 

Polévka 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 12.1.2022 

Polévka 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 13.1.2022 

Polévka 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 14.1.2022 

Polévka 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 
Kynutý táč s hruškami a drobenkou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Kuskus salát na italský způsob s mozzarellou, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Hovězí guláš, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 03,09,10) Oběd  B 



 

 

 

 

  
17.01.2022 21.01.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 17.1.2022 

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 18.1.2022 

Zeleninová s krupicovým kapáním  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Polévka 
Hovězí pečeně na portském víně, rýže basmati, 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 19.1.2022 

Žampionový krém  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 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 20.1.2022 

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 

Pátek 21.1.2022 

Rajčatová s čerstvou bazalkou  (A: 01,01a,07,09,10,11) Polévka 
Burger s trhaným vepřovým masem v BBQ marinádě, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,11) Oběd 1 
Kotlíkový buřtguláš s uzenou paprikou, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,09,10) Oběd 2 
Bramborové šišky se švestkovou redukcí,mákem a cukrem, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Vegetariánské čerstvé závitky, křupavá zelenina, naklíčené luštěniny, thai okurkový salát a ponzu omáčka, nápoj  (A: 03,06,09,10,11,12) Oběd  B 



 

 

 

 

  
24.01.2022 28.01.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 24.1.2022 

Sicilská rybí tomatová  (A: 04,09) Polévka 
Smažený sýr s pažitkovými bramborami, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Drůbeží roláda s mozaikou, jasmínová rýže, nápoj  (A: 04,07,09) Oběd 2 
Mix trhaných listů salátu s tzatziki a čočkovo cizrnovou plackou, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09) Oběd 3 
Smažený sýr s pažitkovými bramborami, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,04,07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 25.1.2022 

Brokolicový krém  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Zapečené šunkové flíčky, okurka, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 1 
Kuskus s trhaným krůtím masem a rajčatovou salsou, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Ovocný salát se šlehaným tvarohem, loupák, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Zapečené šunkové flíčky, okurka, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Středa 26.1.2022 

Francouzská cibulačka s krutony  (A: 01,01a,01b,01c,09,10,12) Polévka 
Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,09,10,12) Oběd 1 
Drůbeží játra na červeném víně s jablky, opékané brambory, nápoj  (A: 01a,01b,01c,07,09,10,12) Oběd 2 
Retro vajíčkový salát s pečivem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,09,10,12) Oběd 3 
Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 27.1.2022 

Husí kaldoun  (A: 01,01a,03,07,09) Polévka 
Kynuté knedlíky s ovocem, sypané opraženou strouhankou a přelité máslem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Uzenářský řízek s bramborovou kaší a kompotem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Těstovinový salát s kousky kuřete a kukuřicí, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 3 
Těstovinový salát s kousky kuřete a kukuřicí, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Pátek 28.1.2022 

Gulášová s vůní čerstvé majoránky  (A: 01,01a,01c,09,10,12) Polévka 
Pečený prejt jaternicový i jelítkový, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01c,09,10) Oběd 1 
Paella de Verdura (vegetariánská), nápoj  (A: 01,01a,09,10) Oběd 2 
Pošírovaná treska na bílém víně, romanesco, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10,12) Oběd 3 
Paella de Verdura (vegetariánská), nápoj  (A: 09,10) Oběd  B 



 
31.01.2022 31.01.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 31.1.2022 

Moravská česnečka (A: 03) Polévka 
Kuřecí stehno na omáčce z pečených paprik s těstovinovými kolínky, nápoj  (A: 01,01a,03,07) Oběd 1 
Rybí curry s kokosovým mlékem, basmati rýže, nápoj  (A: 03,04) Oběd 2 
Salát s fazolemi borlotti,olivami a restovanými balsamikovými cibulkami, chléb focaccia, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,11) Oběd 3 
Kuřecí stehno na omáčce z pečených paprik, těstoviny, nápoj  (A: 03,07) 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. 


