
 

 

 

  
01.11.2021 05.11.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 1.11.2021 

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 2.11.2021 

Jarní zeleninová s krupicovými nočky  (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 zeleninou, 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 3.11.2021 

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 4.11.2021 

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, dušená 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 5.11.2021 

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 
Cizrnový falafel v tortille se zeleninou a bylinkovým dresinkem, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,11) 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 



 

 

 

  
08.11.2021 12.11.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 8.11.2021 

Sicilská rybí tomatová  (A: 04,09) Polévka 
Smažený uzený sýr s estragonovými bramborami maštěnými máslem, 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 uzený sýr s estragonovými bramborami maštěnými máslem, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,04,07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 9.11.2021 

Brokolicový krém  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Zapečené šunkové flíčky, okurka sterilovaná, 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 10.11.2021 

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 
Šopský salát z černých oliv a bylinkovou bagetou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07,09,10,12) Oběd 3 
Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 11.11.2021 

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 
Svatomartinská pečínka z husích prsou, rakytníkové zelí, bramborové lokše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Těstovinový salát s kousky kuřete a kukuřicí, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 3 
Svatomartinská pečínka z husích prsou, rakytníkové zelí, lokše, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) Oběd  B 

Pátek 12.11.2021 

Gulášová s vůní čerstvé majoránky  (A: 01,01a,01c,09,10,12) Polévka 
Vepřové jelítko se staročeskou lepenicí, nápoj  (A: 01,01a,01c,09,10,12) Oběd 1 
Rizoto s restovanou zeleninou a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Farmářský zeleninový salát se šunkou a vejci, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Rizoto s restovanou zeleninou a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

  
15.11.2021 19.11.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 15.11.2021 

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 

Úterý 16.11.2021 

Bramborová  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Polévka 
Vařené vejce s koprovou omáčkou a bramborem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Krůtí játra na cibuli a špeku, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Řecký salát s grilovaným balkánským sýrem, pita chléb, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Vařené vejce s koprovou omáčkou a bramborem, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) Oběd  B 

Středa 17.11.2021 

STÁTNÍ  SVÁTEK 

Čtvrtek 18.11.2021 

Hovězí s celestinskými nudlemi  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,12) Polévka 
Krůtí kung - pao, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,12) Oběd 1 
Trhanec s rozinkami a ovocnou redukcí, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Caesar s kuřecím masem a parmazánovým chipsem, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Krůtí kung - pao, dušená rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,08,09,12) Oběd  B 

Pátek 19.11.2021 

Pórková s bylinkovým kapáním  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Polévka 
Vepřový vrabec se zelím a variací bramborového a houskového knedlíku, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Rybí tajine s rajčaty, česnekem a koriandrem, kuskus, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 2 
Caprése salát s olivami a pečivem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Caprése salát s olivami a pečivem, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

  
22.11.2021 26.11.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 22.11.2021 

Hovězí se šunkovým svítkem  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,09) Polévka 
Chilli con carne, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,09) Oběd 1 
Kuřecí korma s kokosem podávaná se směsí divoké a basmati rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,07,08d,09,11) Oběd 2 
Směs listových salátů s modrým sýrem, hruškou a ořechy, grahamový rohlík, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,08c,09) Oběd 3 
Kuřecí korma s kokosem podávaná se směsí divoké a basmati rýže, nápoj  (A: 07,08d,09,11) Oběd  B 

Úterý 23.11.2021 

Hrstková  (A: 03,04,07,09) Polévka 
Filet z tilaphie smažený v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše s pečeným česnekem, nápoj  (A: 01,01a,01c,03,04,07,09) Oběd 1 
Slovenské brynzové halušky se slaninou, nápoj  (A: 01a,07,09,12) Oběd 2 
Tortilla s listy salátů,kuřecím prsíčkem z grilu a čedarem, nápoj  (A: 01a,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Filet z tilaphie smažený v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše s pečeným česnekem, nápoj  (A: 03,04,07,09) Oběd  B 

Středa 24.11.2021 

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

Oběd 1 

Robi kung pao, dušená rýže, nápoj  (A: 01a,03,05,06,07,08,09,10) Oběd 2 
Restované fazolové lusky s bulgurem a kousky krůtích prs, bylinkovo-jogurtový dip, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Robi kung pao, dušená rýže, nápoj  (A: 05,06,07,08,09) Oběd  B 

Čtvrtek 25.11.2021 

Rajčatová s fazolí  (A: 01,01a,01c,03,07,09,10) Polévka 
Vepřové karé na houbách a rozmarýnu s těstovinovými kolínky, nápoj  (A: 01,01a,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Obědový Waldorf salát s řapíkatým celerem a ořechy, houska, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,08c,09,10) Oběd 3 
Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Pátek 26.11.2021 

Ruský boršč  (A: 01,01a,09,10) Polévka 
Pečená vepřová krkovice s pohankou, nápoj  (A: 01,01a,09,10) Oběd 1 
Tvarohové knedlíky s ovocem sypané perníkem a přelité máslem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 2 
Rizoto z vepřové plece sypané sýrem, salát, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Rizoto z vepřové plece sypané sýrem, salát, nápoj  (A: 03,07,09,12) Oběd  B 



 
29.11.2021 30.11.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 29.11.2021 

Vegetariánská zelňačka  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Steak z vepřové panenky s pečenými bramborami a omáčkou se zeleným pepřem, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Kuřecí paella Valenciana, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 2 
Zeleninový salát s hermelínem, vejcem a farmářským dresinkem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Steak z vepřové panenky s pečenými bramborami a omáčkou se zeleným pepřem, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 30.11.2021 

Krém z pečeného celeru  (A: 01,01a,03,07,09,12) Polévka 
Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,12) Oběd 1 
Ovesná kaše s medem, kokosem, praženými oříšky a jablky Granny Smith, nápoj  (A: 01d,07,08c,09) Oběd 2 
Salát fazolový s rajčaty a chorizem, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 
Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 03,07,09,12) 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  
05  
06 

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

07  
08  
08c 
08d 
09  
10  
11  
12 

Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
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. 


