
 

 

 

  
01.12.2022 02.12.2022 od 

Jídelníček 

do 

Čtvrtek 1.12.2022 

Kulajda s vejcem a čerstvým koprem  (A: 01,01a,03,07,10,12) Polévka 
Hovězí stroganoff zjemněný smetanou, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,07,10,12) Oběd 1 
Zeleninové fritto misto, pažitkové brambory, kaparový dresink, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,10,12) Oběd 2 
Italský těstovinový salát s krůtím masem a olivami, nápoj  (A: 01,01a,03,07,10,12) Oběd 3 
Hovězí stroganoff zjemněný smetanou, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,07,10,12) Oběd  B 

Pátek 2.12.2022 

Drůbeží kaldoun  (A: 01,01a,07,09) Polévka 
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Salát Caesar s vepřovou panenkou a bylinkovými tousty, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 3 
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) Oběd  B 



 

 

 

 

 

 

  

05.12.2022 09.12.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 5.12.2022 

Frankfurtská s restovaným párkem  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Filovaná vepřová panenka s omáčkou z hrubozrnné hořčice, mačkané brambory, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Pečené kuřecí stehno na másle, dušená rýže, kompot, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 2 
Řecký salát s balkánským sýrem, pita chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07,09,10) Oběd 3 
Pečené kuřecí stehno na másle, dušená rýže, kompot, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Úterý 6.12.2022 

Bramborová s hlívou ústřičnou  (A: 01,01a,09,10) Polévka 
Vepřový vrabec, kysané zelí, bramborový knedlík, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Vařené vejce s koprovou omáčkou a bramborem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Salát z cherry rajčat, čerstvé bazalky a mozzarelly, ciabatta, 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 7.12.2022 

Pórková s bylinkovým kapáním  (A: 01,01a,03,07,09,10) Polévka 
Sekaný řízek s ementálským sýrem, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 1 
Krůtí perkelt, špecle, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Těstovinový salát s kousky kuřete a kukuřicí, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Sekaný řízek s ementálským sýrem, bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Čtvrtek 8.12.2022 

Špenátový krém s vejci  (A: 01,01a,03,07,09,10) Polévka 
Hovězí guláš z vyzrálého karabáčku, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Zeleninová musaka s grilovaným lilkem, cuketou a bramborem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Caesar s kuřecím masem, parmazánem a bylinkovými tousty, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Zeleninová musaka s grilovaným lilkem, cuketou a bramborem, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Pátek 9.12.2022 

Hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou  (A: 01a,03,07,09) Polévka 
Drůbeží kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01a,03,05,07,08,09,12) Oběd 1 
Domácí buchty plněné povidly, kakao  (A: 01,01a,03,07,09,12) Oběd 2 
Těstovinový salát s tuňákem, nápoj  (A: 01a,03,04,07,09) Oběd 3 
Drůbeží kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,08,09,12) Oběd  B 



 

 

 

 

  
12.12.2022 16.12.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 12.12.2022 

Sicilská rybí tomatová  (A: 04,09) Polévka 
Pečená krkovice v medovo hořčičné marinádě, kapusta, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Gnocchi se špenátem a sýrem, nápoj  (A: 01,04,07,09) Oběd 2 
Listy trhaného salátu s farmářským dresinkem a kuřecím prsíčkem z grilu, bagetka, nápoj  (A: 01,03,04,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Pečená krkovice v medovo hořčičné marinádě, kapusta, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 04,07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 13.12.2022 

Brokolicový krém  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Hovězí pečeně na portském víně, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10,12) Oběd 1 
Zabijačkový prejt, kysané zelí, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10,12) Oběd 2 
Ovocný salát se šlehaným tvarohem, loupák, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Hovězí pečeně na portském víně, dušená rýže, nápoj  (A: 01a,07,09,10,12) Oběd  B 

Středa 14.12.2022 

Francouzská cibulačka s krutony  (A: 01a,01b,01c,09,10,12) Polévka 
Kuřecí stehno na tymiánu, slanině a žampionech se smetanou a šťouchanými bramborami, nápoj  (A: 01a,01b,01c,07,09,10,12) Oběd 1 
Zapečené šunkové flíčky, salát, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Retro vajíčkový salát s pečivem, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Kuřecí stehno na tymiánu, slanině a žampionech se smetanou a šťouchanými bramborami, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 15.12.2022 

Drůbeží kaldoun  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Smažený karbanátek, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 1 
Drůbeží játra s mandlemi a slaninou, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,07,08,09,10) Oběd 2 
Zeleninový salát s vejcem a cottage, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Smažený karbanátek, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Pátek 16.12.2022 

Gulášová s vůní čerstvé majoránky  (A: 01,01a,09,10) Polévka 
Kuřecí steak na bylinkách, máslová zelenina, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 1 
Bramborové knedlíky se švestkami a mákem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Paella s lososem, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10) Oběd 3 
Kuřecí steak na bylinkách, máslová zelenina, bramborová kaše, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

 
19.12.2022 23.12.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 19.12.2022 

Hrachová s uzenou treskou  (A: 04,07) Polévka 
Smažený sýr s pažitkovými bramborami, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,10,12) Oběd 1 
Zapečené těstoviny s kuřecím masem a špenátem, nápoj  (A: 01a,03,04,07) Oběd 2 
Salát z bulguru a hrášku s kousky uzeného pstruha, nápoj  (A: 01a,04,07) Oběd 3 
Smažený sýr s pažitkovými bramborami, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,04,07,10,12) Oběd  B 

Úterý 20.12.2022 

Zeleninová s krupicovým kapáním  (A: 01,01a,03,07,09,10) Polévka 
Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 1 
Luhačovický špaček zabalený v anglické slanině, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Obědová bageta se šunkou, sýrem a zeleninou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Luhačovický špaček zabalený v anglické slanině, bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Středa 21.12.2022 

Žampionový krém  (A: 01,01a,07,09,10) Polévka 
Gratinovaná treska s mandlemi, vařené brambory s pažitkou, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10) Oběd 1 
Kotlíkový buřtguláš s uzenou paprikou, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07,09,10) Oběd 2 
Ragú z černé čočky s grilovaným sýrem, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Gratinovaná treska s mandlemi, vařené brambory s pažitkou, nápoj  (A: 04,07) Oběd  B 

Čtvrtek 22.12.2022 

Slepičí vývar s masem a nudlemi  (A: 01a,03,07,09,10) Polévka 
Treska v cornflaks, bramborový salát s majonézou a vejci, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Těstovinový salát s kousky kuřete a kukuřicí, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Treska v cornflaks, bramborový salát s majonézou a vejci, nápoj  (A: 03,04,07,09,10,12) 
 

 

Oběd  B 

Pátek 23.12.2022    VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

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 

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

06  
07  
08  
08c 
09  
10  
12 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Celer                          
Hořčice                        
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


