
 

 

 

 

  
01.02.2022 04.02.2022 od 

Jídelníček 

do 

Úterý 1.2.2022 

Bramborová  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Polévka 
Sekaný řízek s ementálským sýrem, nastavovaná bramborová kaše, okurkový salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Robi nudličky po sečuánsku, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,06,07,09,10) Oběd 2 
Řecký salát s balkánským sýrem, pita chléb, nápoj  (A: 01,01a,07,09,10) Oběd 3 
Sekaný řízek s ementálským sýrem, nastavovaná bramborová kaše, okurkový salát, nápoj  (A: 03,07,09,10,12) Oběd  B 

Středa 2.2.2022 

Špenátový krém s vejci  (A: 01,01a,03,07,09,10) Polévka 
Vařené vejce s koprovou omáčkou a bramborem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Krůtí perkelt, špecle, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Fenyklový salát s granátovým jablkem a pošírovaná tilápie, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10) Oběd 3 
Vařené vejce s koprovou omáčkou a bramborem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 3.2.2022 

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 4.2.2022     POLOLETNÍ  PRÁZDNINY 



 

 

  
07.02.2022 11.02.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 7.2.2022 

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 
Krupicová kaše s kakaem a máslem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) 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 
Chilli con carne, chléb, nápoj  (A: 06,09) Oběd  B 

Úterý 8.2.2022 

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 prsíčkem z grilu a čedarem, 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 9.2.2022 

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 

Kuřecí špíz s anglickou slaninou a paprikou, grenaille, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 2 
Restované fazolové lusky s bulgurem a kousky krůtích prs, bylinkovo-jogurtový dip, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Kuřecí špíz s anglickou slaninou a paprikou, grenaille, nápoj  (A: 09) Oběd  B 

Čtvrtek 10.2.2022 

Rajčatová s treskou  (A: 01,01a,04,07,09,10) Polévka 
Vepřové karé na houbách a rozmarýnu, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,01c,03,04,07,09,10) Oběd 1 
Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 01,01a,04,07,09,10) Oběd 2 
Obědový Waldorf salát s řapíkatým celerem a ořechy, houska, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,08c,09,10) Oběd 3 
Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 04,07,09,10) Oběd  B 

Pátek 11.2.2022 

Ruský boršč  (A: 01,01a,09,10) Polévka 
Pečená vepřová krkovice na medu a pivu, pohankové brambory, nápoj  (A: 01,01a,01c,07,09,10,12) Oběd 1 
Tvarohové řezance 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 



 

 

 

 

  
14.02.2022 18.02.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 14.2.2022 

Mrkvový krém s pomerančem a zázvorem  (A: 07,09,10) Polévka 
Steak z vepřové panenky s pečenými bramborami a omáčkou se zeleným pepřem, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd 1 
Kuřecí paella Valenciana, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd 2 
Zapečené tvarohové palačinky, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Steak z vepřové panenky s pečenými bramborami a omáčkou se zeleným pepřem, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd  B 

Úterý 15.2.2022 

Krém z pečeného celeru s uzeným lososem  (A: 04,07,09) Polévka 
Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,12) Oběd 1 
Ovesná kaše s medem, kokosem, praženými oříšky a jablky Granny Smith, nápoj  (A: 01d,04,07,08c,09) Oběd 2 
Salát fazolový s rajčaty a chorizem, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,04,07,09) Oběd 3 
Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 03,04,07,09,12) Oběd  B 

Středa 16.2.2022 

Slepičí s játrovou rýží  (A: 03,09,10) Polévka 
Segedínský guláš zjemněný zakysanou smetanou, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 1 
Gnocchi se špenátem a sýrem, nápoj  (A: 01,03,07,09,10) Oběd 2 
Ovocný salát s jogurtovým přelivem, makovka, nápoj  (A: 01a,03,07,09,10) Oběd 3 
Vietnamská hovězí pho bo, nápoj  (A: 03,09,10) Oběd  B 

Čtvrtek 17.2.2022 

Bramborová s pohankou  (A: 07,09,10) Polévka 
Flamendr z krůtích prs, bramborové rosti, nápoj  (A: 07,09,10) Oběd 1 
Jablková žemlovka s tvarohem, nápoj  (A: 01,03,07,09,10) Oběd 2 
Nicoise (tuňák,fazolky,brambory,olivy,cherry rajčata), nápoj  (A: 03,04,09,10,12) Oběd 3 
Flamendr z krůtích prs, bramborové rosti, nápoj  (A: 07,09) Oběd  B 

Pátek 18.2.2022 

Krkonošské kyselo  (A: 03,07,12) Polévka 
Smažené kuře s mačkanými brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,12) Oběd 1 
Egyptské košarí s rybím karbanátkem s koriandrem a limetou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,12) Oběd 2 
Frittata s lilkem,cuketou a mozzarellou,rukola, nápoj  (A: 03,07,12) Oběd 3 
Frittata s lilkem,cuketou a mozzarellou,rukola, nápoj  (A: 03,07,12) Oběd  B 



 

 

  
21.02.2022 25.02.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 21.2.2022 

Indická s červenou čočkou  (A: 07) Polévka 
Hovězí uzený jazyk, křenová omáčka, houskový knedlík, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Krůtí špíz s klobásou a paprikou, steakové brambory, nápoj  (A: 01,01a,07) Oběd 2 
Rozpečený camembert na kořenové zelenině, brusinky, nápoj  (A: 07,09) Oběd 3 
Krůtí špíz s klobásou a paprikou, opékané brambory, nápoj  (A: 07) Oběd  B 

Úterý 22.2.2022 

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 
Zapečená kukuřičná polenta se zeleninou ratatouille, nápoj  (A: 03,04,07,12) Oběd 3 
Zapečená kukuřičná polenta se zeleninou ratatouille, nápoj  (A: 03,04,07,12) Oběd  B 

Středa 23.2.2022 

Z uzených žeber, krup s čerstvou majoránkou (A: 09,10) Polévka 
Kančí výpečky, ostružinové zelí,bramborové špalíčky, nápoj  (A: 01,01a,03,09,10,12) Oběd 1 
Smažený kuřecí řízek, přírodní bramborový salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) Oběd 2 
Veganský indický dhál z černé čočky,bagetka, nápoj  (A: 01,07,09,10) Oběd 3 
Smažený kuřecí řízek, přírodní bramborový salát, nápoj  (A: 03,09,10,12) Oběd  B 

Čtvrtek 24.2.2022 

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 25.2.2022 

Drůbeží kaldoun  (A: 01,01a,07,09) Polévka 
Kuřecí stripsy v cornflaks, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) 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) Oběd 3 
Kuřecí stripsy v cornflaks, bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 



 

 

 

 
28.02.2022 28.02.2022 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 28.2.2022 

Hrstková s kousky uzených ryb  (A: 04,09) Polévka 
Vepřová plec na smetaně, fusilli, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09,10,12) Oběd 1 
Francouzské brambory s uzeninou, nápoj  (A: 01a,01b,01c,01d,03,04,07,09) Oběd 2 
Beluga s kořenovou zeleninou, tempehem a kardamon glaze, nápoj  (A: 04,06,07,09,12) Oběd 3 
Francouzské brambory s uzeninou, nápoj  (A: 03,04,07,09) 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 

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

06  
07  
08  
08c 
09  
10  
11  
12 

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

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


