
  
01.06.2020 05.06.2020 od 

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

Jídelníček 

do 

Pondělí 1.6.2020 

Fazolová s cibulkou (A: 01,01a,06,09) Polévka 
Polévka fazolová se zeleninou, Špagety s vepřovým masem a omáčkou z nivy, nápoj  (A: 
01,01a,03,06,07,09) 

Oběd 1 

Polévka fazolová se zeleninou, Obědový salát z okurek s kuřecím masem,smetanoou a ořechy, pečivo, 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,05,06,07,08a,08b,08c,08d,08e,08f,08g,08h,09,11) 

Oběd 3 

Úterý 2.6.2020 

Drůbeží se špenátovým kapáním (A: 01,01a,03,07,09) Polévka 
Polévka drůbeží se špenátovým kapáním, Vepřové valašské plátky (smetana,kopr,žampiony), dušená rýže, 
nápoj  (A: 01,01a,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 1 

Polévka drůbeží se špenátovým kapáním, Těstovinový salát s Robi a majonézou, raženka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 3 

Středa 3.6.2020 

Bramborová (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 

Polévka bramborová, Pražský vepřový guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Oběd 2 
Polévka bramborová, Zeleninový salát s vepřovou panenkou a vejci(paprika,okurky,majonéza), zábrdovický 
rohlík tmavý, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Čtvrtek 4.6.2020 

Brokolicová s rybím masem a krutonky (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Polévka 
Polévka brokolicová s rybím masem a krutonky, Smažená kuřecí kapsa se sýrem a šunkou, brambory m.m., 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09) 

Oběd 1 

Polévka brokolicová s rybím masem a krutonky, Salát ovocný s jogurtovou omáčkou, pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,06,07,09) 

Oběd 3 

Pátek 5.6.2020 

Hovězí s játrovými noky (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 

Polévka hovězí s játrovými noky, Masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s játrovými noky, Čočkový salát s kuřecím masem a česnek.dresinkem(majonéza), chléb, 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 



  
08.06.2020 12.06.2020 od 

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

Jídelníček 

do 

Pondělí 8.6.2020 

Koprová s vejci (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka koprová s vejci, Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce se špenátem, kuskus, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09) 

Oběd 1 

Polévka koprová s vejci, Salát zeleninový se šunkou, kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Úterý 9.6.2020 

Čočková s párkem (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 

Polévka čočková s párkem, Vepřový plátek na paprice, kolínka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 2 
Polévka čočková s párkem, Salát z celeru se sýrem, vejci a smetanovou zálivkou, pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 3 

Středa 10.6.2020 

Hovězí s rýží a zeleninou (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 

Polévka hovězí s rýží a zeleninou, Vepřové výpečky, dušené zelí kysané, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,05,07,09,10,11,12) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s rýží a zeleninou, Salát těstovinový vídeňský (šunka,eidam,ananas,majonéza), zábrdovický 
rohlík tmavý, nápoj  (A: 01a,01b,01c,01d,03,06,07,08a,08b,08c,08d,09,10) 

Oběd 3 

Čtvrtek 11.6.2020 

Rybí s paprikou,bramborem a česnekem (A:01,01a,01b,01c,04,07,09) Polévka 

Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Ďábelské krůtí kousky, hrášková rýže, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka rybí s paprikou,bramborem a česnekem, Ledový salát obědový se šunkou,vejci a zak.smet., 
raženka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,04,07,09) 

Oběd 3 

Pátek 12.6.2020 

Krkonošská cibulačka (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka krkonošská cibulačka, Holandský řízek, brambory m.m., salát, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka krkonošská cibulačka, Ovocný salát z hroznového vína a sýru, pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 3 



  
15.06.2020 19.06.2020 od 

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

Jídelníček 

do 

Pondělí 15.6.2020 

Hovězí s játrovou rýží a zeleninou (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Fazolové lusky na smetaně s koprem, vařené vejce, vařené 
brambory, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 2 

Polévka hovězí s játrovou rýží a zeleninou, Zeleninový salát s hermelínem a vejci(zak.smetana), raženka, 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Úterý 16.6.2020 

Špenátová s rybím masem a krutony (A: 01,01a,01b,01c,04,07) Polévka 
Polévka špenátová s rybím masem, Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,10) 

Oběd 1 

Polévka špenátová s rybím masem, Cizrnový salát s krůtím masem a farmář.přelivem, pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,04,07) 

Oběd 3 

Středa 17.6.2020 

Hrstková (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 

Polévka hrstková, Hovězí pečeně na žampionech, bulgur, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Oběd 2 
Polévka hrstková, Obědový salát z rajčat s majonézou, kaiserka, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 18.6.2020 

Drůbeží s těstovinou a zeleninou (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 

Polévka drůbeží s těstovinou a zeleninou, Krůtí mletý špalíček balený v oravské slanině, vařené brambory, 
salát, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09,10,11) 

Oběd 2 

Polévka drůbeží s těstovinou a zeleninou, Zeleninový salát s tuňákem a vejcem, pečivo, nápoj  (A: 
01a,01b,01c,03,04,07,08a,09,12) 

Oběd 3 

Pátek 19.6.2020 

Z kysaného zelí s uzeninou (A: 01,01a,07) Polévka 

Polévka z kysaného zelí s uzeninou, Vepřový závitek na smetaně, houskové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10) 

Oběd 2 

Polévka z kysaného zelí s uzeninou, Těstovinový salát "Havaj" (šunka,ananas,cibule,majonéza,kari), pečivo, 
nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10,11) 

Oběd 3 



  
22.06.2020 26.06.2020 od 

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

Jídelníček 

do 

Pondělí 22.6.2020 

Z červené čočky s rybím masem (A: 04) Polévka 

Polévka z červené čočky s rybím masem, Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,04,07,10,12) 

Oběd 2 

Polévka z červené čočky s rybím masem, Salát Caesar 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 

Úterý 23.6.2020 

Italská s nudlemi (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka italská s nudlemi, Sekaná pečeně, dušená kapusta, bramborové knedlíky, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,05,07,09,11,12) 

Oběd 1 

Polévka italská s nudlemi, Salát z paprik, okurek a uzeným sýrem, pečivo, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09,10) 

Oběd 3 

Středa 24.6.2020 

Luštěninová (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka luštěninová, Špagety po boloňsku, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,12) Oběd 1 

Polévka luštěninová, Zeleninový salát s krůtím masem a vejci, raženka, nápoj  (A: 01a,01b,01c,03,07,09) Oběd 3 

Čtvrtek 25.6.2020 

Květáková (A: 01,01a,01b,01c,03,06,07,09) Polévka 
Polévka květáková, Vepřový guláš, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,06,07,09) Oběd 1 

Polévka květáková, Těstovinový salát se žampiony a hermelínem(majonéza), kaiserka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,06,07,09) 

Oběd 3 

Pátek 26.6.2020 

Hovězí s kapáním a zeleninou (A: 01,01a,01b,01c,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Kynuté knedlíky ovocné s tvarohem, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,03,07,09) 

Oběd 1 

Polévka hovězí s kapáním a zeleninou, Rýžový salát s vejci, kuřecím masem a majonézou, pečivo, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10) 

Oběd 3 



 
29.06.2020 30.06.2020 od 

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

Jídelníček 

do 

Pondělí 29.6.2020 

Uzená s krupkami a zeleninou (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka uzená s krupkami a zeleninou, Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 
01,01a,01b,01c,01d,03,07,09,10,12) 

Oběd 1 

Polévka uzená s krupkami a zeleninou, Salát z čínského zelí s rest.panenkou a hermelínem, pečivo, nápoj  
(A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) 

Oběd 3 

Úterý 30.6.2020 

Hovězí s játrovými noky (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,09) Polévka 
Polévka hovězí s játrovými noky, Ražniči z vepřové panenky, vařené brambory, bazalková omáčka, obloha z 
listových salátů, nápoj  (A: 01,01a,01b,01c,01d,03,07,08d,09,10,12) 

Oběd 1 

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 
08b 

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           
Skoř. plody - lískové ořechy 

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

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. 


