
 

 

 

  
01.02.2021 05.02.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 1.2.2021 

Polévka hrachová s krutony  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hrachová s krutony, Žampionové rizoto s nivou, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka hrachová s krutony, Vepřový guláš myslivecký, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka hrachová s krutony, Okurkový salát s rajčaty a sýrem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka hrachová, Vepřový guláš myslivecký, houskové knedlíky, nápoj  (A: 03,07) Oběd  B 

Úterý 2.2.2021 

Polévka hovězí s krupicovými noky  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hovězí s krupicovými noky, Smažený karbanátek z rybího filé, bramborová kaše, okurka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s krupicovými noky, Vepřový vrabec, moravské zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s krupicovými noky, Turecký salát z bulguru se zeleninou, raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka hovězí s krupicovými noky, Vepřový vrabec, moravské zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Středa 3.2.2021 

Polévka špenátová s pečeným rybím masem  (A: 01,01a,01b,01c,04,07) Polévka 
Polévka špenátová s pečeným rybím masem, Zapečené těstoviny s Robi masem,karotkou a nivou, salát, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07) 

Oběd 1 

Polévka špenátová s pečeným rybím masem, Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) Oběd 2 
Polévka špenátová s pečeným rybím masem, Těstovinový salát s kuřecím masem a celerem, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Polévka špenátová, Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Čtvrtek 4.2.2021 

Polévka rajčatová s rýží  (A: 01,01a,07) Polévka 
Polévka rajčatová s rýží, Čočka na kyselo, vařené vejce, okurka, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,10) 
 

Oběd 1 
Polévka rajčatová s rýží, Pečené kuřecí stehýnko na žampionech, dušená rýže, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 2 

Polévka rajčatová s rýží, Salát z čerstvé zeleniny s mozzarellou, raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07) Oběd 3 
Polévka rajčatová s rýží, Pečené kuřecí stehýnko na žampionech, dušená rýže, nápoj  (A: 07) Oběd  B 

Pátek 5.2.2021 

Polévka drůbeží vývar se zeleninou a bulgurem  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka drůbeží vývar se zeleninou a bulgurem, Holandský řízek, vařené brambory, salát, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka drůbeží vývar se zeleninou a bulgurem, Bramborové knedlíky se švestkami a mákem, kakao  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 2 

Polévka drůbeží vývar se zeleninou a bulgurem, Salát Caesar s bylinkovými tousty a vepř.panenkou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09) 

Oběd 3 

Polévka drůbeží se zeleninou a těstovinou, Bramborové knedlíky se švestkami a tvarohem, kakao  (A: 07,09) Oběd  B 



 

 

 

  
08.02.2021 12.02.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 8.2.2021 

Polévka slepičí s těstovinou  (A: 01,01a,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka slepičí s těstovinou, Kuřecí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12) Oběd 1 
Polévka slepičí s těstovinou, Pečený rybí filet s mozzarellou a rajčaty, vařené brambory, ďábelská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka slepičí s těstovinou, Zeleninový salát s vejcem a cottage, raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Polévka slepičí s těstovinou, Kuřecí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,08,09,10,11,12) Oběd  B 

Úterý 9.2.2021 

Polévka valašská kyselica  (A: 01,01a,06,07,09) Polévka 
Polévka valašská kyselica, Robi na paprice, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka valašská kyselica, Vepřový závitek přírodní, hrášková rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka valašská kyselica, Zeleninový salát z papriky a ledového salátu s trhaným vepřový masem, pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Polévka valašská kyselica, Vepřový závitek přírodní, hrášková rýže, nápoj  (A: 03,07,10) Oběd  B 

Středa 10.2.2021 

Polévka fazolová se smetanou  (A: 01,01a,07) Polévka 
Polévka fazolová se smetanou, Hovězí guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 1 
Polévka fazolová se smetanou, Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,10,12) Oběd 2 
Polévka fazolová se smetanou, Špeclový salát s tuňákem a italskou emulzí, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07) Oběd 3 
Polévka fazolová se smetanou, Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,07,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 11.2.2021 

Polévka hovězí s kapáním a zeleninou  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Sekaná po vídeňsku, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Kovbojská pánev, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Obědový salát z okurek s kuřecím masem,ořechy a smetanou, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,08a,08b,08c,08d,08e) 

Oběd 3 

Polévka hovězí s kapáním, Pečená mletá krůtí placka, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Pátek 12.2.2021 

Polévka hrachová s rybím masem a krutony  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hrachová s rybím masem a krutony, Domácí buchty plněné mákem, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Polévka hrachová s rybím masem a krutony, Vepřový řízek smažený, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka hrachová s rybím masem a krutony, Ovocný salát se šlehaným tvarohem, makovka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka hrachová, Vepřový řízek smažený, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

 
15.02.2021 19.02.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 15.2.2021 

Polévka hovězí s nudlemi a zeleninou  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hovězí s nudlemi a zeleninou, Halušky se slaninou a špenátovým krémem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Polévka hovězí s nudlemi a zeleninou, Kuře po francouzsku, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Polévka hovězí s nudlemi a zeleninou, Zeleninový salát s čedarem a vejcem, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 3 
Polévka hovězí s nudlemi, Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Úterý 16.2.2021 

Polévka hrstková  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka hrstková, Špagety s masovo-rajčatovou směsí a parmazánem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka hrstková, Džuveč, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Polévka hrstková, Bageta s tuňákem zeleninou a vejci, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10) Oběd 3 
Polévka hrstková, Džuveč, salát, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Středa 17.2.2021 

Polévka cibulová s bramborem  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Polévka cibulová s bramborem, Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka cibulová s bramborem, Sýrové smaženky, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 2 

Polévka cibulová s bramborem, Těstovinový salát s žampiony, hermelínem a zak.smetanou, pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Polévka cibulová s bramborem, Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 

Čtvrtek 18.2.2021 

Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem  (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09) Polévka 
Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Uzené maso vařené, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09) Oběd 1 
Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Drůbeží játra s mandlemi, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,08,09,10) Oběd 2 
Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Zeleninový salát se sýrem, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09) Oběd 3 
Polévka drůbeží se zeleninou, Uzené maso vařené, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Pátek 19.2.2021 

Polévka čočková s uzeninou  (A: 01,01a) Polévka 
Polévka čočková s uzeninou, Smažený mletý kuřecí řízek se sýrem, brambory m.m., kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 1 
Polévka čočková s uzeninou, Hanácké koláče, kakao  (A: 01,01a,03,07,12) Oběd 2 
Polévka čočková s uzeninou, Ovocný salát s ananasem a šlehaným tvarohem, makovka, nápoj  (A: 01,01a,07) Oběd 3 
Polévka čočková, Smažený mletý kuřecí řízek se sýrem, brambory m.m., kompot, nápoj  (A: 03,07) Oběd  B 


