
 

  

07.10.2019 11.10.2019 od 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 106  618 00  Brno 

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 7.10.2019 

Bramborová venkovská A: 01,01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka bramborová venkovská, Vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka bramborová venkovská, Květákové smaženky s nivou, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) 

Oběd 2 

Polévka bramborová venkovská, Salát z fazolových lusků s lososem(vejce,led.salát,rajče,majonéza), raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,07,09) 

Oběd 3 

Úterý 8.10.2019 

Slepičí s pažitkovým kapáním A:01,01a,01b,01c,01d,03,07,09 Polévka 
Polévka slepičí s pažitkovým kapáním, Lašské vepřové žebírko, kuskus, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka slepičí s pažitkovým kapáním, Špíz z Robi masa s kapii, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 2 

Polévka slepičí s pažitkovým kapáním, Těstovinový salát s kuřecím masem a celerem(majonéza), kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Středa 9.10.2019 

Zeleninová s rybím masem A:01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09 Polévka 
Polévka zeleninová s rybím masem, Špagety po boloňsku, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,12) Oběd 1 
Polévka zeleninová s rybím masem, Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09) Oběd 2 
Polévka zeleninová s rybím masem, Kukuřičný salát se šunkou a pórkem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 10.10.2019 

Čočková s kroupami a zeleninou A:01,01a,09 Polévka 
Polévka čočková s kroupami a zeleninou, Špecle s kuřecím masem ve smetanové omáčce s hlívou ústřičnou, nápoj  (A: 
01,01a,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka čočková s kroupami a zeleninou, Rybí závitek plněný slaninou a fazolovými lusky, vařené brambory, ďábelská omáčka, nápoj  
(A: 01,01a,03,04,07,09) 

Oběd 2 

Polévka čočková s kroupami a zeleninou, Zeleninový salát s hermelínem a sušenými rajčaty(okurky,paprika,šunka,vejce), zábrdovický 
rohlík tmavý, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Pátek 11.10.2019 

Hovězí s nudlemi A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s nudlemi, Kynutý závin s tvarohem, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,07,08a,08b,08c,09,11,12) Oběd 1 
Polévka hovězí s nudlemi, Zapečená krůtí prsa se šunkou a sýrem, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka hovězí s nudlemi, Žampionový salát po indicku(česnek,rajčata,led.salát,kari,majonéza), raženka, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Pozn. Alergeny u jednotlivých chodů jsou včetně polévky.  B = bezmasé jídlo. 
Nápoje dle denní nabídky. 
Možnost výběru: voda s citrónem, se sirupem, čaj. 
Pokrm je určen k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.  
  

01  
01a 
01b 
01c 
01d 
03  
04  
05  
06 

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

07  
08a 
08b 
08c 
09  
10  
11  
12 

Mléko                          
Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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



 

  

14.10.2019 18.10.2019 od 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 106  618 00  Brno 

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 14.10.2019 

Slepičí s krupicí a bramborem A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka slepičí s krupicí a bramborem, Těstoviny se smetanovou omáčkou z nivy, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 1 
Polévka slepičí s krupicí a bramborem, Vepřový guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka slepičí s krupicí a bramborem, Salát zeleninový se šunkou(čín.zelí,okurka,paprika,rajče,pórek,eidam), zábrdovický rohlík tmavý, 
nápoj  (A: 01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Úterý 15.10.2019 

Z fazolových lusků s kapáním a rybím masem A:01,01a,03,04,07 Polévka 
Polévka z fazolových lusků s kapáním a rybím masem, Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, špenát dušený, nápoj  (A: 
01,01a,03,04,05,07,11,12) 

Oběd 1 

Polévka z fazolových lusků s kapáním a rybím masem, Kuřecí nudličky na indický způsob s jablky, dušená rýže, nápoj  (A: 
01,01a,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka z fazolových lusků s kapáním a rybím masem, Salát z čínského zelí s rest. panenkou a smet. zálivkou, raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,07) 

Oběd 3 

Středa 16.10.2019 

Luštěninová A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka luštěninová, Vepřový závitek přírodní, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka luštěninová, Robi po čínsku, rýže jasmínová, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08,08b,08c,09,10,11,12,13) Oběd 2 
Polévka luštěninová, Salát z těstovin s kuřecím masem(majonéza), pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 17.10.2019 

Hovězí s rýží a restovanou zeleninou A:09 Polévka 
Polévka hovězí s rýží a restovanou zeleninou, Pečené rybí filé na kroupovém rizotu, vařené brambory, česnekový dresink, nápoj  (A: 
01,01a,03,04,07,09) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s rýží a restovanou zeleninou, Vepřové žebírko cikánské(paprika,česnek,rajčata,okurky), bulgur, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s rýží a restovanou zeleninou, Zeleninový salát s krůtím masem(rajče,okurka,paprika,led.salát,majonéza), kaiserka, 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Pátek 18.10.2019 

Česneková s krutony A:01a,03 Polévka 
Polévka česneková s krutony, Smažený sýr, pečené brambory ve slupce, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,12) 

Oběd 1 

Polévka česneková s krutony, Nákyp rýžový s ovocem, kakao  (A: 01a,01b,01c,03,07) Oběd 2 
Polévka česneková s krutony, Čočkový salát s uzeninou(mrkev,okurky,cibule), chléb, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,10) Oběd 3 

Pozn. Alergeny u jednotlivých chodů jsou včetně polévky.  B = bezmasé jídlo. 
Nápoje dle denní nabídky. 
Možnost výběru: voda s citrónem, se sirupem, čaj. 
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  
13 

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     
Vlčí bob 

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



 

 

  

21.10.2019 25.10.2019 od 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 106  618 00  Brno 

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 21.10.2019 

Slovenská hrachová A:01,01a Polévka 
Polévka hrachová ze Slovenska, Marinovaná kuřecí placka (houby,kari,pórek,česnek), bramborová kaše, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08b,08c,09,10,11,13) 

Oběd 1 

Polévka hrachová ze Slovenska, Dušená kapusta, vařené vejce, bramborové nočky, nápoj  (A: 01,01a,03,05,07,11,12) Oběd 2 
Polévka hrachová ze Slovenska, Salát "Sozopol"(paprika,rajče,cibule,okurka), raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07) Oběd 3 

Úterý 22.10.2019 

Francouzská cibulačka A:07 Polévka 
Francouzská cibulačka, Závitek s klobásou a kysaným zelím, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,06,07,10) Oběd 1 
Francouzská cibulačka, Těstoviny se smetanovou omáčkou se šunkou, nápoj  (A: 01,01a,03,07) Oběd 2 
Francouzská cibulačka, Salát z celeru, zeleniny, sýra a zálivky(paprika,okurky ster.,cibule,chilli), pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,07,09,10) 

Oběd 3 

Středa 23.10.2019 

Italská s těstovinami A:01,01a,01b,01c,01d,03,07,09 Polévka 
Polévka italská s těstovinami, Smažený rybí filet, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) Oběd 1 
Polévka italská s těstovinami, Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka italská s těstovinami, Salát z velkých fazolí a balkánského sýra(paprika,okurky,chilli,cibule), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Čtvrtek 24.10.2019 

Špenátová s rybím masem a opečeným chlebem A:01,01a,01b,01c,04,07 Polévka 
Polévka špenátová s rybím masem a opečeným chlebem, Brambory zapečené se žampiony, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07) Oběd 1 
Polévka špenátová s rybím masem a opečeným chlebem, Kuřecí stehno pečené, dušená rýže, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka špenátová s rybím masem a opečeným chlebem, Salát Ceasar s bylinkovými tousty a vepř.panenkou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10,11) 

Oběd 3 

Pátek 25.10.2019 

Slepičí s těstovinou a pažitkou A:01,01a,07,09 Polévka 
Polévka slepičí s těstovinou a pažitkou, Domácí buchty plněné povidly, kakao  (A: 01,01a,03,05,07,09,11,12) Oběd 1 
Polévka slepičí s těstovinou a pažitkou, Kuřecí řízek smažený, brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka slepičí s těstovinou a pažitkou, Salát těstovinový po benátsku (šunka,hrášek,eidam), raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Pozn. Alergeny u jednotlivých chodů jsou včetně polévky.  B = bezmasé jídlo. 
Nápoje dle denní nabídky. 
Možnost výběru: voda s citrónem, se sirupem, čaj. 
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 

08a 
08b 
08c 
08d 
09  
10  
11  
12  
13 

Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Skoř. plody - kešu ořechy      
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany     
Vlčí bob 

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



 

 

29.10.2019 01.11.2019 od 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 106  618 00  Brno 

JÍDELNÍČEK 

do 

Úterý 29.10.2019 

Ruský boršč A:01,01a,07,09 Polévka 
Polévka ruský boršč, Brambory zapečené s rybím filé, salát, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09) Oběd 1 
Polévka ruský boršč, Plněný mletý váleček s nivou, vařené brambory, ďábelská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka ruský boršč, Těstovinový salát s kuřecími kousky a kapii(kukuřice,cibule,majonéza), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Středa 30.10.2019 

Slepičí s rýží a restovanou zeleninou A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka slepičí s rýží a restovanou zeleninou, Špagety s vepřovým masem a omáčkou z nivy, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 1 
Polévka slepičí s rýží a restovanou zeleninou, Smažený krůtí řízek, brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka slepičí s rýží a restovanou zeleninou, Salát z čočky a zeleniny(paprika,celer,zelí,mrkev), chléb, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 31.10.2019 

Z červené čočky s rybím masem A:04 Polévka 
Polévka z červené čočky s rybím masem, Zapečený kuřecí pátek s cibulí, šunkou a sýrem, vařené brambory s pažitkou, tatarská 
omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka z červené čočky s rybím masem, Jemné zeleninové rizoto se žampióny a nivou, salát, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,01d,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka z červené čočky s rybím masem, Zeleninový salát s majonézou a čedarem(rajče,paprika,okurka,vejce), raženka, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,04,07) 

Oběd 3 

Pátek 1.11.2019 

Hovězí s krupicí a vejci A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s krupicí a vejci, Plněný paprikový lusk, rajčatová omáčka, kolínka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Polévka hovězí s krupicí a vejci, Bramborové šišky s mákem, kakao  (A: 01a,01b,01c,01d,03,07,09,12) Oběd 2 
Polévka hovězí s krupicí a vejci, Salát s nivou, šunkou, ledovým salátem a rajčaty, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Pozn. Alergeny u jednotlivých chodů jsou včetně polévky.  B = bezmasé jídlo. 
Nápoje dle denní nabídky. 
Možnost výběru: voda s citrónem, se sirupem, čaj. 
Pokrm je určen k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.  
  

01  
01a 
01b 
01c 
01d 
03  
04 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - žito               
Obiloviny - ječmen             
Obiloviny - oves               
Vejce                          
Ryby 

06  
07  
09  
10  
11  
12 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


