
  

od 01.04.2022 do 30.04.2022 

Jídelní lístek 

Pátek polévka Polévka bramborová s houbami (A: 01a,09) 

01.04. oběd č.1 Mexický hovězí guláš, rýže (A: 10) 

oběd č.2 Těstoviny Pepka námořníka /mleté maso a špenát/ (A: 01a,03) 

Pondělí polévka Polévka slepičí s kapáním (A: 01a,03,07,09) 

04.04. oběd č.1 Dukátové buchtičky s krémem (A: 01a,03,07) 

oběd č.2 Mazel /masovo-zeleninový karbanátek/,bramborová kaše (A: 

Úterý polévka Polévka z kysaného zelí (A: 01a,07) 

05.04. oběd č.1 Kuře pečené na kmíně, brambory (A: 01a) 

oběd č.2 Vepřové po plovdivsku /protlak/, špecle-těstoviny (A: 01a,03,10) 

Středa polévka Polévka hrachová s krutony (A: 01a) 

06.04. oběd č.1 Přírodní kuřecí plátek, kus kus (A: 01a,03,07) 

oběd č.2 Králík na smetaně, knedlíky kynuté (A: 01a,03,07) 

Čtvrtek polévka Polévka z rybího filé (A: 01a,04,07) 

07.04. oběd č.1 Vepřové v kapustě, brambory (A: 01a) 

oběd č.2 Hovězí pečeně štěpánská, rýže (A: 01a,03) 

Pátek polévka Polévka rajčatová s ovesnými vločkami (A: 01a,01d,03,07,09,10,12) 

08.04. oběd č.1 Hovězí kostky po burgundsku, těstoviny (A: 01a,03) 

oběd č.2 Bulgur s drůbežím masem a zeleninou,sýr (A: 01a,07,09) 

Pondělí polévka Polévka zelenin. s kuskusem (A: 01a,03,09) 

11.04. oběd č.1 Sumeček africký /ryba/ fazolové lusky se slaninou,brambory (A: 

oběd č.2 Nitranský  hovězí guláš /protlak,česnek/, těstoviny (A: 01a,03,10) 

Úterý polévka Polévka pórková (A: 01a,01b,03,07) 

12.04. oběd č.1 Moravský vrabec, zelí kysané, knedlíky kynuté (A: 01a,03) 

oběd č.2 Vepřová játra na cibulce, rýže (A: 01a) 

Středa polévka Polévka zeleninová s fritátovými nudlemi (A: 01,01a,03,07,09) 

13.04. oběd č.1 Hrachová kaše ,chléb, párek (A: 01a,01b,06) 

oběd č.2 Vepřová krkovička, mrkvové duo, brambory (A: 01a,07) 

Čtvrtek polévka Polévka kapustová (A: 01a) 

14.04. oběd č.1 Brambory zapečené s brokolicí (A: 03) 

oběd č.2 PRÁZDNINY 

Pátek polévka PRÁZDNINY 

15.04. oběd č.1 PRÁZDNINY 

oběd č.2 PRÁZDNINY 

Pondělí polévka VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

18.04. oběd č.1 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

oběd č.2 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Úterý polévka Polévka frankfurtská s bramborem (A: 01a,06) 

19.04. oběd č.1 Baskické kuřecí nudličky /lečo, žampiony/, kus kus (A: 01a,03) 

oběd č.2 Bavorské vdolky (A: 01a,03,07) 

Středa polévka Polévka slepičí s nudlemi (A: 01a,03,07,09) 

20.04. oběd č.1 Hovězí maso, omáčka rajčatová, těstoviny (A: 01a,03,10) 

oběd č.2 Pečená ryba s dušenou zeleninou, bramborová kaše (A: 01a,04,07) 

Čtvrtek polévka Polévka čočková (A: 01a) 

21.04. oběd č.1 Vepřové výpečky, špenát dušený, bramborové noky (A: 01a,03,06,07) 

oběd č.2 Kuřecí savojský  plátek s cibulí a okurkou, rýže (A: 01a,10) 

Pátek polévka Polévka hovězí s játrovou rýží (A: 01,01a,03,09) 

22.04. oběd č.1 Sekaná pečeně, brambory (A: 01,01a,03) 

oběd č.2 Omáčka koprová, vejce, knedlíky kynuté (A: 01a,03,07) 

Pondělí polévka Polévka kulajda (A: 01a,03,07,12) 



 

od 01.04.2022 do 30.04.2022 

Jídelní lístek 

25.04. oběd č.1 Tarhoňa s kuřecím masem a zeleninou (A: 01a,03) 

oběd č.2 Hovězí kostky znojemské, rýže (A: 01a,10) 

Úterý polévka Polévka pohanková (A: 09) 

26.04. oběd č.1 Rybí filé smažené, brambory (A: 01,01a,03,04) 

oběd č.2 Střapáčky /halušky/ se zelím a uzeným masem (A: 01a) 

Středa polévka Polévka fazolová (A: 01a,06) 

27.04. oběd č.1 Krůtí plátek na zelenině, bulgur (A: 01a,07,09,12) 

oběd č.2 Kuřecí směs na žampionech, těstoviny (A: 01a,03,10) 

Čtvrtek polévka Polévka kmínová s vejcem (A: 01a,03,09) 

28.04. oběd č.1 Svíčková na smetaně, knedlíky kynuté (A: 01a,03,07,09,10) 

oběd č.2 Špagety s vepřovým masem,rajčaty a sýrem (A: 01a,03,07,10) 

Pátek polévka Polévka hovězí s rýží a hráškem (A: 09) 

29.04. oběd č.1 Pštrosí vejce, bramborová kaše (A: 01a,03,07) 

oběd č.2 Lívance se skořicí (A: 01a,03) 

Doporučená doba spotřeby obědů v jídlonosičích je do 15,00 hod v den odběru. 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. 

01 
01a 
01b 
01d 
03 
04 

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

06 
07 
09 
10 
12 

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

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


