
 

 

 

  
01.11.2022 04.11.2022 od 

Jídelníček 

do 

Úterý 1.11.2022 

Slepičí se zeleninovým kapáním  (A: 01,01a,03,07,09,10) Polévka 
Debrecínský vepřový guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Fish & chips, hráškové pyré, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 2 
Těstovinový salát "Havaj" , nápoj  (A: 01,01a,01c,03,07,09,10) Oběd 3 
Fish & chips, hráškové pyré, nápoj  (A: 03,04,07,09,10) Oběd  B 

Středa 2.11.2022 

Cizrnový krém  (A: 07,09,10) Polévka 
Burger s trhaným selečím masem, okurkový relish, pečená cibulka, nápoj  (A: 01,03,07,09,10) Oběd 1 
Grilované kuřecí prso na žampionovém glazé, opékané brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Mix trhaných listů salátu s tzatziky a čočkovo-cizrnovou plackou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Grilované kuřecí prso na žampionovém glazé, opékané brambory, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Čtvrtek 3.11.2022 

Hovězí s játrovou rýží a zeleninou  (A: 03,09,10) Polévka 
Vepřová plíčka na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Buritto s kuřecím masem, fazolemi a čedarem, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10,11) Oběd 2 
Španělská bramborová tortilla, cuketový salát s pečenou paprikou, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd 3 
Španělská bramborová tortilla, cuketový salát s pečenou paprikou, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Pátek 4.11.2022 

Květáková  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Špíz z vepřové panenky se slaninou, cibulové brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 1 
Srnčí kýta na smetaně s brusinkami, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Jablková žemlovka s tvarohem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Špíz z vepřové panenky se slaninou, cibulové brambory, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

  
07.11.2022 11.11.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 7.11.2022 

Hrstková s kousky uzených ryb  (A: 04,09) Polévka 
Bratislavská vepřová plec, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 1 
Francouzské brambory s uzeninou, okurka, nápoj  (A: 01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) Oběd 2 
Zeleninový salát s vejcem a cottage, bagetka, nápoj  (A: 01,03,04,07,09,12) Oběd 3 
Francouzské brambory s uzeninou, okurka, nápoj  (A: 03,04,07,09,10) Oběd  B 

Úterý 8.11.2022 

Dýňový krém s praženými semínky  (A: 01,01a,07,09) Polévka 
Kuřecí steak se šunkou a sýrem, opékané brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09) Oběd 1 
Vepřová krkovice s hoisin omáčkou, rýže, nápoj  (A: 01,01a,06,07,09,11) Oběd 2 
Bramborové šišky s mákem,macerované švestky,máslo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,12) Oběd 3 
Kuřecí steak se šunkou a sýrem, opékané brambory, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Středa 9.11.2022 

Valašská kyselica  (A: 07,09,10,12) Polévka 
Plněný paprikový lusk, rajčatová omáčka, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Husarská roláda z krkovice, grenaile s pažitkou, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 2 
Beluga s kořenovou zeleninou,tempehem a kardamon glaze, nápoj  (A: 01,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Husarská roláda z krkovice, grenaile s pažitkou, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 10.11.2022 

Dršťková z hlívy ústřičné  (A: 01,01a,01c) Polévka 
Hovězí plátek s lesními hřiby a žampiony, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10) Oběd 1 
Trhané uzené maso, cibulové mačkané brambory, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,10) Oběd 2 
Směs list.salátů s modrým sýrem, hruškou a ořechy, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,07,08c,10,12) Oběd 3 
Hovězí plátek s lesními hřiby a žampiony, jasmínová rýže, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Pátek 11.11.2022 

Husí kaldoun  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Svatomartinská pečínka z kachního stehna, rakytníkové zelí, bramborové lokše, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Penne s vepřovým masem, slaninou, bazalkou, drcenými rajčaty a parmazánem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Kynutý táč s ovocem a drobenkou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Svatomartinská pečínka z kachního stehna, rakytníkové zelí, bramborové lokše, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 



 

 

 

  
14.11.2022 18.11.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 14.11.2022 

Hráškový krém s mátou a máslovými krutony  (A: 01,01a,07) Polévka 
Filovaná vepřová panenka s pečenými brambory a omáčkou se zeleným pepřem, nápoj  (A: 01,01a,07,10) Oběd 1 
Kuřecí paella Valenciana, nápoj  (A: 01,01a,07) Oběd 2 
Zeleninový salát s hermelínem, vejcem a farmářským dresinkem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07) Oběd 3 
Filovaná vepřová panenka s pečenými brambory a omáčkou se zeleným pepřem, nápoj  (A: 07,10) Oběd  B 

Úterý 15.11.2022 

Krém z pečeného celeru s uzeným lososem  (A: 04,07,09) Polévka 
Špagety Bolognese sypané sýrem Gran Moravia, nápoj  (A: 01a,03,04,07,09,12) Oběd 1 
Vepřová plec po selsku, dušená kapusta provoněná slaninou,vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09) Oběd 2 
Langoš s česnekovou zakyskou a modrým sýrem, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09) Oběd 3 
Špagety Bolognese sypané sýrem Gran Moravia, nápoj  (A: 03,04,07,09,12) Oběd  B 

Středa 16.11.2022 

Moravská česnečka s krutony  (A: 01a,01b,01c) Polévka 
Segedínský guláš zjemněný zakysanou smetanou, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Pošírovaná treska na bílém víně, zeleninová caponata, bramborová kaše, nápoj  (A: 01a,01b,01c,04,07,12) Oběd 2 
Fazolový salát s rajčaty a chorizem, ciabatta, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07) Oběd 3 
Pošírovaná treska na bílém víně, zeleninová caponata, bramborová kaše, nápoj  (A: 04,07,12) Oběd  B 

Čtvrtek 17.11.2022  STÁTNÍ SVÁTEK 

Pátek 18.11.2022   

Krkonošské kyselo  (A: 03,07,09,10,12) Polévka 
Kuřecí steak s omáčkou quattro formaggi, penne, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 



 

 

 

  
21.11.2022 25.11.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 21.11.2022 

Zelná s klobásou  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Pečená vepřová krkovice na medu a pivu, fazolky se slaninou, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10,12) Oběd 1 
Krůtí paprikáš, tarhoňa, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Salát z grilované zeleniny, rukolou a ricottou, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 3 
Pečená vepřová krkovice na medu a pivu, vařené brambory, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 22.11.2022 

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

Středa 23.11.2022 

Silný slepičí vývar s masem a nudlemi  (A: 01a,03,07,09,10) Polévka 
Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Hrachová kaše s cibulkou, konfitovaným uzeným masem, okurkou a chlebem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 2 
Těstovinový salát s hermelínem, šunkou a zeleninou, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 24.11.2022 

Rajčatová s treskou a čerstvou bazalkou  (A: 01,01a,04,07,09,10) Polévka 
Vepřová plec na smetaně, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Grilovaný camembert s brusinkami, pečené brambory, máslová kukuřice, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10) Oběd 2 
Sýrový salát se šunkou a zeleninou, pečivo, nápoj   (A: 01,01a,03,04,07,09,10) 
 

Oběd 3 
Grilovaný camembert s brusinkami, pečené brambory, máslová kukuřice, nápoj  (A: 04,07,09,10) Oběd  B 

Pátek 25.11.2022 

Boršč se zakysanou smetanou a červenou řepou  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Gratinovaná kotleta se šunkou a sýrem, vařené brambory, salát, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Chilli con carne z hovězího masa s čokoládou, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,06,07,09,10,12) Oběd 2 
Nudle sypané perníkem a cukrem, přelité máslem, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Gratinovaná kotleta se šunkou a sýrem, vařené brambory, salát, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 



 

 

 

 
28.11.2022 30.11.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 28.11.2022 

Indická s červenou čočkou  (A: 07) Polévka 
Pikantní vepřový flamendr, rýžový pilaf, nápoj  (A: 03,07,09,13) Oběd 1 
Hovězí uzený jazyk, křenová omáčka, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07) Oběd 2 
Zapečená kukuřičná polenta se zeleninou ratatouille, nápoj  (A: 03,07) Oběd 3 
Pikantní vepřový flamendr, rýžový pilaf, nápoj  (A: 03,07,09,13) Oběd  B 

Úterý 29.11.2022 

Maďarská rybí Halászlé  (A: 04,07,12) Polévka 
Vepřové mleté válečky s čedarem, cibulové smetanové brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,12) Oběd 1 
Čočka na kyselo s vejcem, chléb, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,10,12) Oběd 2 
Ovocný salát s jogurtovým přelivem, makovka, nápoj  (A: 01a,04,07,12) Oběd 3 
Vepřové mleté válečky s čedarem, cibulové smetanové brambory, nápoj  (A: 03,04,07,12) Oběd  B 

Středa 30.11.2022 

Z uzených žeber, krup s čerstvou majoránkou  (A: 01,09) Polévka 
Kančí výpečky, ostružinové zelí, bramborové špalíčky, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Kuřecí steak zapečený hermelínem a goudou, karotka, opékané brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Veganský indický dhál z černé čočky, pečivo, nápoj  (A: 01,07,09) Oběd 3 
Kuřecí steak zapečený hermelínem a goudou, karotka, opékané brambory, nápoj  (A: 07,09,10) 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  
08c 
09  
10  
11  
12  
13 

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

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


