
 

 

 

 

 

  

06.01.2020 10.01.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 6.1.2020 

Hovězí s rýží (A:09) Polévka 
Polévka hovězí s rýží, Rizoto s hráškem, žampiony a sýrem, nápoj  (A: 07,09) Oběd 1 
Polévka hovězí s rýží, Vařené hovězí maso, rajčatová omáčka, kolínka, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hovězí s rýží, Vajíčkový salát se šunkou, kaiserka,  nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) Oběd 3 

Úterý 7.1.2020 

Drůbeží se sýrovým kapáním a zeleninou (A:01,01a,03,07,09) Polévka 
Polévka drůbeží se sýrovým kapáním a zeleninou, Špecle s kuřecím a uzeným masema hlívou, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09) Oběd 1 
Polévka drůbeží se sýrovým kapáním a zeleninou, Brokolicové smaženky se sýrem, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 2 

Polévka drůbeží se sýrovým kapáním a zeleninou, Italský těstovinový salát s krůtím masem a olivami(majonéza), raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,08a,09) 

Oběd 3 

Středa 8.1.2020 

Fazolová s rybím masem (A:01,01a,04) Polévka 
Polévka fazolová s rybím masem, Vepřový perkelt po maďarsku, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07) Oběd 1 
Polévka fazolová s rybím masem, Zapečený celer s bramborami, salát, nápoj  (A: 01,01a,03,04,07,09) Oběd 2 
Polévka fazolová s rybím masem, Zeleninový salát s majonézou a čedarem(rajče,paprika,okurky,vejce), pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,07) 

Oběd 3 

Čtvrtek 9.1.2020 

Cibulová s bramborem (A:01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka cibulová s bramborem, Těstoviny s brokolicí a sýrovou omáčkou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka cibulová s bramborem, Zapečená krůtí prsa se šunkou a sýrem, zeleninová rýže, kompot, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka cibulová s bramborem, Holandský salát(eidam,šunk.salám,paprika,vejce,majonéza), pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,07,09,10) 

Oběd 3 

Pátek 10.1.2020 

Rajčatová s kapáním (A:01,01a,03,07) Polévka 
Polévka rajčatová s kapáním, Vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka rajčatová s kapáním, Dukátové buchtičky s krémem, nápoj  (A: 01,01a,01d,03,07,08a,08b,08c) Oběd 2 
Polévka rajčatová s kapáním, Těstovinový salát s kuřecím masem a majonéz. přelivem, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07) 

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 

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

07  
08a 
08b 
08c 
09  
10  
11 

Mléko                          
Skoř. plody - mandle           
Skoř. plody - lískové ořechy   
Skoř. plody - vlašské ořechy   
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena 

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



 

 

 

 

 

  

13.01.2020 17.01.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 13.1.2020 

Drůbeží s kuskusem a zeleninou (A: 01a,07,09) Polévka 
Polévka drůbeží s kuskusem a zeleninou, Těstoviny s vepřovým masem, drcenými rajčaty a sýrem, nápoj  (A: 01,01a,03,07,09,10,11) Oběd 1 
Polévka drůbeží s kuskusem a zeleninou, Rýžová kaše s ořechy,medem a skořicí, ananasový kompot, nápoj  (A: 
01a,05,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f,08g,08h,09,11) 

Oběd 2 

Polévka drůbeží s kuskusem a zeleninou, Zeleninový salát s hermelínem,vejcem a řeckým dresinkem, pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,07,08a,09) 

Oběd 3 

Úterý 14.1.2020 

Hrachová s houbami (A:01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka hrachová s houbami, Pečená krůtí sekaná se slaninou, bramborová kaše, kompot, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10,11,12) 

Oběd 1 

Polévka hrachová s houbami, Robi kung pao, jasmínová rýže s kari, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08,08b,08c,09,10,11,13) Oběd 2 
Polévka hrachová s houbami, Zeleninový salát se sušenými rajčaty a majonézovým přelivem, raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09,10) 

Oběd 3 

Středa 15.1.2020 

Květáková se sýrem a rybím masem (A:01,01a,01b,01c,03,04,07,09) Polévka 
Polévka květáková se sýrem a rybím masem, Pečené kuřecí stehno, hráškový kuskus, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09) Oběd 1 
Polévka květáková se sýrem a rybím masem, Fazolové lusky na smetaně s koprem, vařené vejce, vařené brambory, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,07,09) 

Oběd 2 

Polévka květáková se sýrem a rybím masem, Salát z čínského zelí s kuřecím masem a smetanovým přelivem, chléb, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Čtvrtek 16.1.2020 

Hovězí se smaženým hráškem (A:01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí se smaženým hráškem, Bulgur rizoto s Robi masem a nivou, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Polévka hovězí se smaženým hráškem, Vepřový plátek na žampionech, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hovězí se smaženým hráškem, Indický fazolový salát s kuřecím masem(kari,majonéza), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Pátek 17.1.2020 

Kapustová s uzeninou (A:01,01a) Polévka 
Polévka kapustová s uzeninou, Domácí buchty plněné tvarohem, kakao  (A: 01,01a,03,05,07,08a,08b,08c,11,12) Oběd 1 
Polévka kapustová s uzeninou, Vepřový závitek na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 2 
Polévka kapustová s uzeninou, Nudlový salát se šunkou a žampiony, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07) 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  
05  
06  
07  
08  
08a 

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

08b 
08c 
08d 
08e 
08f 
08g 
08h 
09  
10  
11  
12  
13 

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     
Vlčí bob 

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



 

 

 

 

 

  

20.01.2020 24.01.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 20.1.2020 

Krupková jemná (A:01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka krupková jemná, Smažený celerový karbanátek, brambory m.m., ďábelská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Polévka krupková jemná, Vepřové nudličky se smet.omáčkou s hořčicí, bulgur, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,05,06,07,08b,08c,09,10,11,13) 

Oběd 2 

Polévka krupková jemná, Fazolový salát s Robi(kari,majonéza,vejce), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Úterý 21.1.2020 

Kuřecí indická (A:01,01a,07,09,10,11) Polévka 
Polévka kuřecí indická, Mletý váleček plněný sýrem, bramborová kaše, červená řepa, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,11) Oběd 1 
Polévka kuřecí indická, Dušená kapusta, vařené vejce, bramborové nočky, nápoj  (A: 01,01a,03,05,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Polévka kuřecí indická, Salát z těstovin s uzenou kuřecí šunkou(hrášek,paprika,pórek,majonéza), raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Středa 22.1.2020 

Koprová (A:01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka koprová, Staropražské kuřecí stehno(česnek,hořčice,kari), dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Polévka koprová, Žampionové ragú, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09) Oběd 2 
Polévka koprová, Těstovinový salát s vepř.panenkou a hořč.přelivem(paprika,okurka,rukola,majonéza), pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Čtvrtek 23.1.2020 

Hovězí s játrovou rýží a zeleninou (A:01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Smažená kuřecí kapsa s nivou a oravskou slaninou, brambory m.m., nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Pórkové flíčky, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) Oběd 2 
Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Hermelínový salát, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 3 

Pátek 24.1.2020 

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, Vepřová kýta po staročesku(žampiony,kopr), houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09) 

Oběd 1 

Polévka cizrnový krém s rybím masem a krutonky, Kynutý závin s jablky, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,05,07,08a,08b,08c,09,11,12) Oběd 2 
Polévka cizrnový krém s rybím masem a krutonky, Feferonkový salát s kuřecím masem a rajčaty(eidam,paprika,hrášek,cibule), 
zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) 

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 

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. 



 

 

 

 

 

 

27.01.2020 31.01.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 27.1.2020 

Slepičí s těstovinou a pažitkou (A:01a,07,09) Polévka 
Polévka slepičí s těstovinou, Pečené rybí filé s restovanou cuketou, vařené brambory, česnekový dresink, nápoj  (A: 
01a,03,04,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka slepičí s těstovinou, Rizoto z krůtího masa, salát, nápoj  (A: 01a,01b,01c,01d,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka slepičí s těstovinou, Zeleninový salát s mozzarellou, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07,09) Oběd 3 

Úterý 28.1.2020 

Valašská kyselica (A:01,01a,06,07,09) Polévka 
Polévka valašská kyselica, Špagety s kuřecím masem a parmazánem, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka valašská kyselica, Robi nudličky na žampionech, vařené brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08b,08c,09,11,13) Oběd 2 
Polévka valašská kyselica, Špeclový salát s rajčaty a šunkou, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,09) Oběd 3 

Středa 29.1.2020 

Fazolová s rybím masem (A:01,01a,04) Polévka 
Polévka fazolová s rybím masem, Vepřová pečeně na česneku, špenát, bramborové nočky, nápoj  (A: 01,01a,03,04,05,07,11,12) Oběd 1 
Polévka fazolová s rybím masem, Drůbeží játra zbojnická (angl.slanina,rajč.protlak), kuskus, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka fazolová s rybím masem, Zeleninový salát s mozzarellou a sušenými rajčaty(okurka,paprika,rajče), pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,04,07,12) 

Oběd 3 

Čtvrtek 30.1.2020 

Ukrajinský boršč (A:01,01a,06,07,09) Polévka 
Polévka ukrajinský boršč, Alpský knedlík(kynutý knedlík plněný povidly,přelitý pudinkem a sypaný mákem), kakao  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,09,12) 

Oběd 1 

Polévka ukrajinský boršč, Holandský řízek, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09) Oběd 2 
Polévka ukrajinský boršč, Salát obědový těstovinový s tuňákem(hrášek,vejce,majonéza), pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09) 

Oběd 3 

Pátek 31.1.2020 POLOLETNÍ   PRÁZDNINY 

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  
08a 
08b 
08c 
09  
10  
11  
12  
13 

Mléko                          
Skoř. plody - mandle           
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. 


