
 

 

 

 

 

  

04.11.2019 08.11.2019 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 4.11.2019 

Hovězí s těstovinou A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s těstovinou, Chilli con carne, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 1 
Polévka hovězí s těstovinou, Květákové smaženky, brambory m.m., kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hovězí s těstovinou, Těstovinový salát s rest.panenkou,mozzarellou a koprovým dipem (smetana), pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 3 

Úterý 5.11.2019 

Rajčatová s rýží A:01,01a,07 Polévka 
Polévka rajčatová s rýží, Krůtí nudličky s hořčicovou omáčkou, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka rajčatová s rýží, Dušený špenát, vařené vejce, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,03,07) Oběd 2 
Polévka rajčatová s rýží, Ovocný salát s jogurtovou omáčkou a bazalkou, makovka, nápoj  (A: 01,01a,07) Oběd 3 

Středa 6.11.2019 

Australská slepičí A: 07,09 Polévka 
Polévka australská slepičí, Rybí filé pečené s nivou, vařené brambory, česnekový dresink, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09) Oběd 1 
Polévka australská slepičí, Florentinské špagety (špenát,česnek,uzené,maso), nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09) Oběd 2 
Polévka australská slepičí, Salát mexický rýžový (fazole červená,kukuřice,rajče), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Čtvrtek 7.11.2019 

Cizrnový krém s rybím masem a krutonky A:01,01a,01b,01c,03,04,07,09 Polévka 
Polévka cizrnový krém s rybím masem a krutonky, Putimský vepřový závitek, bramborová kaše, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09) Oběd 1 
Polévka cizrnový krém s rybím masem a krutonky, Robi nudličky na houbách, kuskus, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09) Oběd 2 
Polévka cizrnový krém s rybím masem a krutonky, Plněná bageta se šunkou, sýrem a zeleninou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09) Oběd 3 

Pátek 8.11.2019 

Pórková se sýrem A:01,01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka pórková se sýrem, Smažený mletý řízek uzenářský, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Polévka pórková se sýrem, Kynutý táč s borůvkami a drobenkou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 2 
Polévka pórková se sýrem, Nudlový salát se šunkou a žampiony, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 3 

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  
06 

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

07  
08a 
08b 
08c 
08d 
09  
10 

Mléko                          
Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Skoř. plody - kešu ořechy      
Celer                          
Hořčice 

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



 

 

 

 

 

 

  

11.11.2019 15.11.2019 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 11.11.2019 

Cibulová A: 01,01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka cibulová, Čočka po srbsku, vařené vejce, chléb, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka cibulová, Kuře ala husa, hlávkové červené zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Polévka cibulová, Salát z čínského zelí s rest.panenkou a hermelínem(paprika,mrkev,smetana), raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 3 

Úterý 12.11.2019 

Zeleninová se sýrovým kapáním A: 01,01a,03,07 Polévka 
Polévka zeleninová se sýrovým kapáním, Žampionové ragú, špekové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka zeleninová se sýrovým kapáním, Vepřové žebírko cikánské, brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,03,07,10) Oběd 2 
Polévka zeleninová se sýrovým kapáním, Těstovinový salát s kuřecím masem a majonéz. přelivem, kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07) 

Oběd 3 

Středa 13.11.2019 

Bramborová s žampiony A:01,01a,01b,01c,03,06,07,09 Polévka 
Polévka bramborová s žampiony, Smažený krůtí řízek se sýrem, bramborová kaše, ananasový kompot, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09) 

Oběd 1 

Polévka bramborová s žampiony, Robi kung pao, rýže jasmínová, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08,08b,08c,09,10,11,13) Oběd 2 
Polévka bramborová s žampiony, Vajíčkový salát se šunkou, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 3 

Čtvrtek 14.11.2019 

Hovězí s nudlemi a restovanou zeleninou A:01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s nudlemi a restovanou zeleninou, Barevné těstoviny se smetanovou omáčkou z nivy, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s nudlemi a restovanou zeleninou, Jitrnicový prejt, kysané zelí, vařené brambory, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s nudlemi a restovanou zeleninou, Ovocný salát se šlehaným tvarohem, makovka, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Pátek 15.11.2019 

Hrachová s pečeným rybím masem a krutony A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09 Polévka 
Polévka hrachová s pečeným rybím masem a krutony, Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka hrachová s pečeným rybím masem a krutony, Kynuté knedlíky ovocné s tvarohem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09) Oběd 2 
Polévka hrachová s pečeným rybím masem a krutony, Zeleninový salát se šunkou a vejci(ledový salát,rajče,okurka,paprika,eidam), 
zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09) 

Oběd 3 

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 

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

07  
08  
08b 
08c 
09  
10  
11  
12  
13 

Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany     
Vlčí bob 

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



 

 

 

 

 

 

  

18.11.2019 22.11.2019 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 18.11.2019 

Hovězí s rýží a hráškem A: 01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s rýží a hráškem, Krupicová kaše s kakaem, kompot, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 1 
Polévka hovězí s rýží a hráškem, Kuřecí soté s žampiony, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 2 
Polévka hovězí s rýží a hráškem, Rajčatový salát na lůžku s led.salátem, cottage sýrem a vejci, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Úterý 19.11.2019 

Fazolová s pečeným rybím masem A: 01,01a,04 Polévka 
Polévka fazolová s pečeným rybím masem, Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07) Oběd 1 
Polévka fazolová s pečeným rybím masem, Zadělávaná kapusta, vařené vejce, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,03,04,05,07,11,12) Oběd 2 
Polévka fazolová s pečeným rybím masem, Těstovinový salát se šunkou a sýrem(eidam,ementál,paprika,rajče,pórek,majonéza), 
zábrdovický rohlík tmavý,  nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07) 

Oběd 3 

Středa 20.11.2019 

Drůbeží se špenátovým kapáním A:01,01a,03,07,09 Polévka 
Polévka drůbeží se špenátovým kapáním, Pečené rybí filé s restovanou cuketou, vařené brambory, bazalková omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,03,04,07,08d,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka drůbeží se špenátovým kapáním, Rizoto z krůtího masa, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka drůbeží se špenátovým kapáním, Salát z čínského zelí s rest.panenkou a hermelínem(paprika,mrkev,smetana), kaiserka, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 3 

Čtvrtek 21.11.2019 

Hovězí s krupkami A: 01,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s krupkami, Vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka hovězí s krupkami, Zapečené těstoviny s uzeným masem a kysaným zelím, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hovězí s krupkami, Salát z červené řepy s ořechy,vejcem a zak.smetanou, raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f,08g,08h,09,11) 

Oběd 3 

Pátek 22.11.2019 

Ukrajinský boršč A: 01,01a,06,07,09 Polévka 
Polévka ukrajinský boršč, Smažený vepřový řízek, brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka ukrajinský boršč, Jogurtové knedlíky s ovocným přelivem, nápoj  (A: 01,01a,01d,03,05,06,07,08a,08b,08c,09,10,11) Oběd 2 
Polévka ukrajinský boršč, Žampionový salát po indicku(ledový,salát,rajče,česnek,kari,majonéza), pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

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  
08a 

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

08b 
08c 
08d 
08e 
08f 
08g 
08h 
09  
10  
11  
12 

Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Skoř. plody - kešu ořechy      
Skoř. plody - pekanové ořechy  
Skoř. plody - para ořechy      
Skoř. plody - pistácie         
Skoř. plody - makadamie        
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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



 

 

 

 

 

 

25.11.2019 29.11.2019 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 25.11.2019 

Špenátová s pečeným rybím masem a krutony A: 01,01a,01b,01c,04,07 Polévka 
Polévka špenátová s pečeným rybím masem a krutony, Špagety po boloňsku, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09,12) Oběd 1 
Polévka špenátová s pečeným rybím masem a krutony, Brokolicové smaženky se sýrem, vařené brambory, bazalková omáčka, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,08d,10,12) 

Oběd 2 

Polévka špenátová s pečeným rybím masem a krutony, Zeleninový salát s krůtím masem(rajče,okurka,paprika,led.salát,majonéza), 
pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Úterý 26.11.2019 

Hovězí s restovanou zeleninou a nočky A:01a,03,07,09 Polévka 
Polévka hovězí s restovanou zeleninou a nočky, Vorařský závitek, brambory m.m., nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 1 
Polévka hovězí s restovanou zeleninou a nočky, Drůbeží játra s mandlemi a žampiony, kuskus, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,08,09) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s restovanou zeleninou a nočky, Salát z quinoy s fazolemi a sojovými boby, raženka, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,06,07,09,10) 

Oběd 3 

Středa 27.11.2019 

Pórková s vejci A:01,01a,01b,01c,03,07,09 Polévka 
Polévka pórková s vejci, Hrachová kaše s cibulkou, opečený párek, okurka, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka pórková s vejci, Pečené kuřecí stehno po katalánsku, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka pórková s vejci, Hermelínový salát bez uzeniny, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 28.11.2019 

Drůbeží s kuskusem a zeleninou A:01a,07,09 Polévka 
Polévka drůbeží s kuskusem a zeleninou, Vepřový guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Polévka drůbeží s kuskusem a zeleninou, Zapečené brambory s kuřecím masem, salát, nápoj  (A: 01a,07,09) Oběd 2 
Polévka drůbeží s kuskusem a zeleninou, Hruškový salát s mandlemi a jogurtem, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,07,08,09) Oběd 3 

Pátek 29.11.2019 

Čočková s uzeninou A:01,01a Polévka 
Polévka čočková s uzeninou, Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 1 
Polévka čočková s uzeninou, Dukátové buchtičky s krémem, kakao  (A: 01,01a,01d,03,07,08a,08b,08c) Oběd 2 
Polévka čočková s uzeninou, Salát obědový těstovinový s tuňákem (majonéza), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07) 

Oběd 3 

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  
06  
07 

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


