
 

 

 

  
01.09.2021 03.09.2021 od 

Jídelníček 

do 

Středa 1.9.2021 

Polévka minestrone  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka minestrone, Cordon bleu z krůtích prs, máslová bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka minestrone, Zeleninový salát s čerstvým koprem a sýrem feta podávaný s pittou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka minestrone, Cordon bleu z krůtích prs, máslová bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 2.9.2021 

Polévka frankfurtská s restovaným párkem a brambory  (A: 01,01a,06,09) Polévka 
Polévka frankfurtská s restovaným párkem a brambory, Steak z krkovice v medovo hořč.marinádě, steakové hranolky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka frankfurtská s restovaným párkem a brambory, Indická chana masala z cizrny podávaná s chlebovou plackou naan, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka frankfurtská s restovaným párkem a brambory, Steak z krkovice v medovo hořč.marinádě, steakové hranolky, nápoj  (A: 
03,06,07,09,10,11,12) 

Oběd  B 

Pátek 3.9.2021 

Polévka z uzených žeber s kroupami a čerstvou majoránkou  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka z uzených žeber s kroupami a čerstvou majoránkou, Španělský ptáček, jasmínová rýže, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka z uzených žeber s kroupami a čerstvou majoránkou, Salát z cherry rajčat,čerstvé bazalky a sýrem mozzarella, ciabatta, nápoj (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka z uzených žeber s kroupami a čerstvou majoránkou, Španělský ptáček, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,09,10,11) Oběd  B 



 

 

 

  
06.09.2021 10.09.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 6.9.2021 

Polévka čočková s kari  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Polévka čočková s kari, Lasagne zapečené s boloňským ragú a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Polévka čočková s kari, Celerový salát s jablkem, oříšky a makovým dresinkem, tmavá bagetka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d, 
03,06,07,08b,09,10,11,12) 

Oběd 2 

Polévka čočková s kari, Kukuřičné špagety aglio olio s grana padanem, nápoj  (A: 03,07,09,10,11) Oběd  B 

Úterý 7.9.2021 

Polévka hovězí s masem, nudlemi a zeleninou  (A: 01a,09) Polévka 
Polévka hovězí s masem, nudlemi a zeleninou, Konfitované kachní stehno, červené zelí, opečené bramborové knedlíky, nápoj  (A: 01, 
01a,03,09,10,12) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s masem, nudlemi a zeleninou, Cizrna sweet and sour, rýže basmati, nápoj  (A: 01a,09) Oběd 2 
Polévka hovězí s masem, nudlemi a zeleninou, Konfitované kachní stehno, červené zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 
05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd  B 

Středa 8.9.2021 

Polévka pórková  (A: 01,01a,07) Polévka 
Polévka pórková, Rýžový nákyp s ovocem, nápoj  (A: 01,01a,03,07) Oběd 1 
Polévka pórková, Grilovaná vepřová panenka s trhanými listy salátů s medovo hořčičnou zálivkou, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c, 
06,07,10) 

Oběd 2 

Polévka pórková, Grilovaná vepřová panenka s trhanými listy salátů s medovo hořčičnou zálivkou a bezlepkovým pečivem, nápoj  (A: 06, 
07,10) 

Oběd  B 

Čtvrtek 9.9.2021 

Polévka z pečených brambor s rozmarýnem  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka z pečených brambor s rozmarýnem, Houbové kuboto s čerstvou majoránkou a  trhanou vepřovou krkovicí, nápoj  (A: 01,01a, 
01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka z pečených brambor s rozmarýnem, Těstovinový salát s tuňákem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka z pečených brambor s rozmarýnem, Trhaná vepřová krkovice s mačkaným hráškem, nápoj  (A: 07) Oběd  B 

Pátek 10.9.2021 

Polévka kuřecí s játrovou rýží  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka kuřecí s játrovou rýží, Guláš z hovězího krku s kapkou plzeňského piva, bramboráčky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c, 
03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka kuřecí s játrovou rýží, Kuskus salát na italský způsob s mozzarellou, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka kuřecí s játrovou rýží, Kuřecí steak, hranolky, nápoj  (A: 03,05,06,07,09,10,11) Oběd  B 



 

 

 

  
13.09.2021 17.09.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 13.9.2021 

Polévka hrachová s houskovými krutony  (A: 01,01a,01b,01c,07) Polévka 
Polévka hrachová s houskovými krutony, Pečená vepřová plec na česneku, grenaile s pažitkou, nápoj  (A: 01,01a,07) Oběd 1 
Polévka hrachová s houskovými krutony, Listy trhaného salátu s farmářským dresinkem a kuřecím prsíčkem z grilu, bagetka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,06,07,10) 

Oběd 2 

Polévka hrachová, Pečená vepřová plec na česneku, grenaile s pažitkou, nápoj  (A: 07) Oběd  B 

Úterý 14.9.2021 

Polévka zeleninová s krupicovými nočky  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka zeleninová s krupicovými nočky, Hovězí pečeně na portském víně, rýže basmati, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Polévka zeleninová s krupicovými nočky, Salát z rest.bulguru a hrášku s kousky uzeného pstruha, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06, 
07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka zeleninová, Hovězí pečeně na portském víně, rýže basmati, nápoj  (A: 07,09,12) Oběd  B 

Středa 15.9.2021 

Polévka žampionový krém  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka žampionový krém, Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Polévka žampionový krém, Ragú z černé čočky s grilovaným sýrem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka žampionový krém, Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 16.9.2021 

Polévka slepičí s masem a nudlemi  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka slepičí s masem a nudlemi, Luhačovický špaček zabalený v anglické slanině, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c, 
03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka slepičí s masem a nudlemi, Květákové curry s bambusovými výhonky, rýže basmati, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c, 
03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka slepičí s masem a nudlemi, Luhačovický špaček zabalený v anglické slanině, bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Pátek 17.9.2021 

Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou, Těstoviny s kuřecím masem a pečenou paprikou zapečené ve smetanové omáčce, nápoj  (A: 01, 
01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou, Cizrnový falafel v tortile se zeleninou a bylinkovým dresinkem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c, 
03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou, Těstoviny s kuřecím masem a pečenou paprikou zapečené ve smetanové omáčce s kapkou 
suchého bílého vína, nápoj  (A: 03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd  B 



 

 

 

  
20.09.2021 24.09.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 20.9.2021 

Polévka kuřecí vývar s fritátovými nudlemi  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka kuřecí vývar s fritátovými nudlemi, Smažený uzený sýr s estragonovými bramborami maštěnými máslem, tatarská omáčka, 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka kuřecí vývar s fritátovými nudlemi, Mix trhaných listů salátu s tzatziki a čočkovo cizrnovými placičkami, nápoj  (A: 01,01a, 
01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Kuřecí vývar s nudlemi, Smažený uzený sýr s estragonovými bramborami maštěnými máslem, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,05, 
06,07,09,10,11,12) 

Oběd  B 

Úterý 21.9.2021 

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 2 
Polévka brokolicový krém, Zapečené šunkové flíčky, okurka, nápoj  (A: 03,07,10) Oběd  B 

Středa 22.9.2021 

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,03,05,06,07,09,10,11,12) 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 2 

Francouzská cibulačka, Hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, nápoj  (A: 05,06,07,09,10,11,12) Oběd  B 

Čtvrtek 23.9.2021 

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 ovocem sypané opraženou strouhankou a přelité máslem, nápoj (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka gulášová s vůní čerstvé majoránky, Těstovinový salát s kukuřicí a kousky kuřete (majonéza), nápoj  (A: 01,01a,01b,01c, 
03,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

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

Pátek 24.9.2021 

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, 
03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a zeleninou, Rizoto s restovanou sezónní zeleninou a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01a,01b,01c, 
03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky a zeleninou, Rizoto s restovanou sezónní zeleninou a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 



 

 

 

 
27.09.2021 30.09.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 27.9.2021 

Polévka moravská česnečka  (A: 03) Polévka 
Polévka moravská česnečka, Kuře na omáčce ze spálených paprik s těstovinovými kolínky, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) 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 2 

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

Úterý 28.9.2021 

STÁTNÍ SVÁTEK 

Středa 29.9.2021 

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, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b, 
01c,01d,03,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka z máslové dýně, Fenyklový salát s granátovým jablkem a pošírovaná tilápie, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka z máslové dýně, Sekaný řízek s ementálským sýrem a bramborovou kaší, nápoj  (A: 03,07,09,10,11,12) Oběd  B 

Čtvrtek 30.9.2021 

Polévka hovězí s celestinskými nudlemi  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,08,09,10,11,12) Polévka 
Polévka hovězí s celestinskými nudlemi, Krůtí kung - pao - ostré, 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, 
03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s nudlemi, Krůtí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,08,09,10,11,12) 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. 


