
 

 

 

 

  

03.02.2020 07.02.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 3.2.2020 

Hrachová (A:01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka hrachová, Žampionové rizoto s nivou, salát zelný s červenou řepou, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Polévka hrachová, Vepřový guláš myslivecký, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hrachová, Okurkový salát s rajčaty a sýrem, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 3 

Úterý 4.2.2020 

Hovězí s krupicovými noky (A:01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s krupicovými noky, Smažený karbanátek z rybího filé, bramborová kaše, okurka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s krupicovými noky, Vepřový vrabec, moravské zelí, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,06,07,09,11,12) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s krupicovými noky, Turecký salát z bulguru se zeleninou, raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 3 

Středa 5.2.2020 

Špenátová s rybím masem (A:01,01a,01b,01c,04,07) Polévka 
Polévka špenátová s rybím masem, Zapečené těstoviny s Robi masem,karotkou a nivou, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07) Oběd 1 
Polévka špenátová s rybím masem, Svíčková na smetaně s brusinkami, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka špenátová s rybím masem, Těstovinový salát s kuřecím masem a celerem(majonéza), zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Čtvrtek 6.2.2020 

Rajčatová s rýží (A:01,01a,07) Polévka 
Polévka rajčatová s rýží, Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,10) Oběd 1 
Polévka rajčatová s rýží, Pečené kuřecí stehno na žampionech, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka rajčatová s rýží, Salát z čerstvé zeleniny s mozzarellou, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,07) Oběd 3 

Pátek 7.2.2020 

Slepičí s bulgurem a zeleninou (A:01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka slepičí s bulgurem a zeleninou, Smažený karbanátek, vařené brambory, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 1 
Polévka slepičí s bulgurem a zeleninou, Bramborové knedlíky se švestkami, kakao  (A: 01a,01b,01c,03,07,09,12) Oběd 2 
Polévka slepičí s bulgurem a zeleninou, Salát Caesar s bylinkovými tousty a vepřovou panenkou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,08a,08b,08c,08d,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 

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 
08d 
09  
10  
11  
12 

Mléko                          
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. 



 

 

 

 

  

10.02.2020 14.02.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 10.2.2020 

Slepičí s těstovinou (A:01a,07,09) Polévka 
Polévka slepičí s těstovinou, Kuřecí kung - pao, jasmínová rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,05,06,07,08,08b,08c,09,10,11,12,13) Oběd 1 
Polévka slepičí s těstovinou, Pečený rybí filet s mozzarellou a rajčaty, vařené brambory, ďábelská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,03,04,07,09) 

Oběd 2 

Polévka slepičí s těstovinou, Zeleninový salát s vejcem a sýrem cottage, raženka, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09,12) Oběd 3 

Úterý 11.2.2020 

Valašská kyselica (A:01,01a,06,07,09) Polévka 
Polévka valašská kyselica, Robi na paprice, těstoviny, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09) Oběd 1 
Polévka valašská kyselica, Vepřový závitek přírodní, hrášková rýže, nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) Oběd 2 
Polévka valašská kyselica, Paprikový salát s led.salátem,a rest.panenkou(majonéza), kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Středa 12.2.2020 

Fazolová se smetanou (A:01,01a,07) Polévka 
Polévka fazolová se smetanou, Hovězí guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 1 
Polévka fazolová se smetanou, Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,10,12) Oběd 2 
Polévka fazolová se smetanou, Špeclový salát s tuňákem a italskou emulzí, pečivo, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,08d,12) Oběd 3 

Čtvrtek 13.2.2020 

Hovězí s kapáním a zeleninou (A:01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Vídeňská sekaná, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 1 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Kovbojská pánev, chléb, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Obědový salát z okurek s kuřecím masem,smetanou a ořechy, zábrdovický rohlík tmavý, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,01d,03,05,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f,08g,08h,09,11) 

Oběd 3 

Pátek 14.2.2020 

Špenátová s rybím masem a krutony (A: 01,01a,01b,01c,04,07) Polévka 
Polévka špenátová s rybím masem, Domácí buchty plněné mákem, kakao  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,12) Oběd 1 
Polévka špenátová s rybím masem, Vepřový řízek smažený, bramborový salát s majonézou, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka špenátová s rybím masem, Ovocný salát se šlehaným tvarohem, makovka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,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  
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. 



 

 

 

 

 

 

24.02.2020 28.02.2020 od 

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

JÍDELNÍČEK 

do 

Pondělí 24.2.2020 

Hovězí s nudlemi (A:01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s nudlemi, Halušky se slaninou a špenátovým krémem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,12) Oběd 1 
Polévka hovězí s nudlemi, Kuře po francouzsku, dušená rýže, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10,11,12) Oběd 2 
Polévka hovězí s nudlemi, Zeleninový salát s čedarem a vejcem, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09,12) Oběd 3 

Úterý 25.2.2020 

Hrstková (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka hrstková, Kuřecí závitek s mrkví a uzeninou, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) Oběd 1 
Polévka hrstková, Špagety s masovo-rajčatovou směsí a parmazánem, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 2 
Polévka hrstková, Plněná bageta s tuňákem zeleninou a vejci, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09) Oběd 3 

Středa 26.2.2020 

Cibulová s bramborem (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka cibulová s bramborem, Zeleninové rizoto s drůbežím masem, okurka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09,10) Oběd 1 
Polévka cibulová s bramborem, Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) Oběd 2 
Polévka cibulová s bramborem, Těstovinový salát s žampiony, hermelínem a zak.smetanou, pečivo, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 27.2.2020 

Rybí s paprikou,bramborem a česnekem (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09) Polévka 
Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Uzené maso vařené, bramborová kaše, salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,04,07,09) Oběd 1 
Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Drůbeží játra s mandlemi, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,06,07,08,09) Oběd 2 
Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Zeleninový salát se sýrem(majonéza), kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,07,09) 

Oběd 3 

Pátek 28.2.2020 

Čočková s uzeninou (A:01,01a) Polévka 
Polévka čočková s uzeninou, Smažený mletý kuřecí řízek se sýrem, brambory m.m., kompot, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07) Oběd 1 
Polévka čočková s uzeninou, Hanácké koláče, kakao  (A: 01,01a,03,07,12) Oběd 2 
Polévka čočková s uzeninou, Salát s čerstvým ananasem a šlehaným tvarohem s borůvkami, makovka, nápoj  (A: 01,01a,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 

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

06  
07  
08  
09  
10  
11  
12 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Celer                          
Hořčice                        
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


