
 

 

 

 

  
01.10.2021 01.10.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pátek 1.10.2021 

Polévka pórková s bylinkovým kapáním  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Vepřový vrabec se zelím  a variací opečené bramborového a houskového knedlíku, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Rybí tajine s rajčaty,česnekem a koriandrem, kuskus, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) Oběd 2 
Caprése salát s olivami, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,08a,09,10,12) Oběd 3 
Caprése salát s olivami, bezlepkové pečivo, nápoj  (A: 03,07,08a) Oběd  B 



 

 

 

  
04.10.2021 08.10.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 4.10.2021 

Polévka hovězí se šunkovým svítkem  (A: 01,03,09) Polévka 
Chilli con carne, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Kuřecí korma s kokosem podávaná se směsí divoké a basmati rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,08d,09,10,11) Oběd 2 
Směs listových salátů s modrým sýrem,hruškou a ořechy,grahamový rohlík, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,08a,08b,08c,08d,08e) 

Oběd 3 

Kuřecí korma s kokosem podávaná se směsí divoké a basmati rýže, nápoj  (A: 05,06,07,08,08d,09,10,11) Oběd  B 

Úterý 5.10.2021 

Polévka hrstková  (A: 09) Polévka 
Filet z tilaphie smažený v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše s pečeným česnekem, nápoj  (A: 01,01a,01c,03,04,07,09) Oběd 1 
Slovenské brynzové halušky, nápoj  (A: 01a,07,09,12) Oběd 2 
Tortilla s listy salátů, kuřecím prsíčkem z grilu a čedarem, nápoj  (A: 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) Oběd  B 

Středa 6.10.2021 

Polévka silný slepičí vývar s masem a nudlemi  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Hrachová kaše s čerstvou majoránkou podávaná s konfitovaným uzeným masem a chlebem,okurka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Kuřecí špíz s anglickou slaninou a paprikou, grenaille, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Restované fazolové lusky s bulgurem a kousky krůtích prs, bylinkovo-jogurtový dip, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Kuřecí špíz s anglickou slaninou a paprikou, grenaille, nápoj  (A: 03,06,07,09,10,11) Oběd  B 

Čtvrtek 7.10.2021 

Polévka rajčatová s fazolí  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Vepřové karé na houbách a rozmarýnu s těstovinovými kolínky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Grilovaný camembert s brusinkami a pečenými brambory na olivovém oleji, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Obědový Waldorf salát s řapíkatým celerem a ořechy, houska, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f) Oběd 3 
Grilovaný camembert s brusinkami - ostré, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 05,06,07,09,10,11) Oběd  B 

Pátek 8.10.2021 

Polévka ruský boršč  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Rizoto z vepřové plece sypané sýrem, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Tvarohové knedlíky s ovocem sypané perníkem a přelité máslem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Caesar s kuřecím masem a parmazánovým chipsem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Rizoto z vepřové plece sypané sýrem, salát, nápoj  (A: 03,07,09,10) Oběd  B 



 

 

 

  
11.10.2021 15.10.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 11.10.2021 

Polévka vegetariánská zelňačka  (A: 01,01a,07,09,10,12) Polévka 
Steak z vepřového karé s pečenými bramborami a smetanovou omáčkou s lesními hřiby, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Kuřecí paella Valenciana, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Zeleninový salát s hermelínem, vejcem a farmářským dresinkem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,12) Oběd 3 
Steak z vepřového karé s pečenými bramborami a smetanovou omáčkou s lesními hřiby, nápoj  (A: 07,09,10,12) Oběd  B 

Úterý 12.10.2021 

Polévka krém z pečeného celeru  (A: 07,09,10,11) Polévka 
Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Ovesná kaše s medem, kokosem a praž.oříšky a jablky Granny Smith, nápoj  (A: 01,01a,05,07,08,08a,08b,08c,08d,08e,08f,08g,08h,09) Oběd 2 
Salát fazolový s rajčaty a chorizem, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Špagety s boloňským ragú sypané sýrem gran moravia, nápoj  (A: 03,07,09,10,11,12) Oběd  B 

Středa 13.10.2021 

Polévka slepičí s játrovou rýží  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Polévka 
Segedínský guláš zjemněný zakysanou smetanou, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Gnochi se špenátem a sýrem, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Ovocný salát s jogurtovým přelivem, makovka, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Gnochi se špenátem a sýrem, nápoj  (A: 03,05,06,07,09,10,11) Oběd  B 

Čtvrtek 14.10.2021 

Polévka bramborová s pohankou  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Polévka 
Flamendr z krůtích prs - ostré 1, bramborové rosti, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Jablková žemlovka s tvarohem, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,08a,08b,08c,09,10,11,12) Oběd 2 
Nicoise, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10,12) Oběd 3 
Flamendr z krůtích prs - ostré 1, bramborové rosti, nápoj  (A: 03,06,07,09,10,11) Oběd  B 

Pátek 15.10.2021 

Polévka krkonošské kyselo  (A: 01a,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 karb.s koriandrem a limetou, nápoj  (A: 01a,02,03,04,06,07,10,11,12) Oběd 2 
Frittata s lilkem,cuketou a mozzarellou,rukola, nápoj  (A: 01a,03,07,12) Oběd 3 
Frittata s lilkem,cuketou a mozzarellou,rukola, nápoj  (A: 03,07,12) Oběd  B 



 

 

 

  
18.10.2021 22.10.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 18.10.2021 

Polévka česnekový krém s máslovými krutony  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Polévka 
Špikované vepřové karé na smetaně, karlovarské knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) Oběd 1 
Staročeská sekaná ve slanině, mačkané brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Oběd 2 
Těstovinový salát s pečenými paprikami a kuřecím masem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 
Vepřové karé na smetaně, rýžové těstoviny, nápoj  (A: 07,09,12) Oběd  B 

Úterý 19.10.2021 

Silný slepičí vývar s masem, nudlemi a kořenovou zeleninou  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Polévka 
Thajské curry z kuřecích prs zjemněné kokosovým mlékem - ostré, basmati rýže, nápoj,  (A: 
01,01a,01b,01c,02,03,04,05,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Rýžový nákyp s ovocem, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Salát z restovaného marockého bulguru s vepřovou panenkou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Thajské curry z kuřecích prs zjemněné kokosovým mlékem-ostré, basmati rýže, nápoj  (A: 07,09,10,11) Oběd  B 

Středa 20.10.2021 

Polévka minestrone  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Polévka 
Cordon bleu z krůtích prs, máslová bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Vepřová plíčka na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Polévka italská minestrone, Zeleninový salát se sýrem feta a čerstvým koprem podávaný s pittou, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Cordon bleu z krůtích prs, máslová bramborová kaše, nápoj  (A: 03,07,09) Oběd  B 

Čtvrtek 21.10.2021 

Polévka frankfurtská s restovaným párkem  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Steak z krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Indická chana masala z cizrny podávaná s chlebovou plackou naan, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Obědová bageta se šunkou, sýrem a zeleninou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Steak z krkovice v medovo hořčičné marinádě, brambory pečené ve slupce, nápoj  (A: 03,06,07,09,10,11,12) Oběd  B 

Pátek 22.10.2021 

Polévka z uzených žeber s kroupami a čerstvou majoránkou  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Španělský ptáček, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Krůtí steak s gorgonzolovou omáčkou, fusilli, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Salát z cherry rajčat,čerstvé bazalky a sýrem mozzarella, bagetka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Španělský ptáček, jasmínová rýže, nápoj  (A: 03,05,06,07,09,10,11) Oběd  B 



 

 

 

 

 

 

25.10.2021 26.10.2021 od 

Jídelníček 

do 

Pondělí 25.10.2021 

Polévka čočková s kari  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Lasagne zapečené s boloňským ragú a sýrem gran moravia, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Grilované kuřecí prso na žampionech, opékané brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 2 
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 3 
Polévka čočková s kari, Kukuřičné špagety aglio olio s grana padanem, nápoj  (A: 03,07,09,10,11) Oběd  B 

Úterý 26.10.2021 

Polévka z máslové dýně  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Polévka 
Srnčí na víně, bylinkové špecle, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,10,11,12) Oběd 1 
Cizrna sweet and sour - ostré, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Kuřecí gyros v tortille, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 3 
Srnčí na víně, těstoviny, nápoj  (A: 05,06,07,09,10,11,12) 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  
05 

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

06  
07  
08b 
09  
10  
11  
12 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Skoř. plody - lískové ořechy   
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


