
 

 

Jídelníček 

 Pondělí 28.09.2020 

Svačina:   

Oběd:        Státní svátek 

Svačina:   

 Úterý 29.09.2020 

Svačina:   Bílý jogurt  s kokosovým müsli /1,7,8  
Oběd:  Rajská s tarhoní/1,3,7/Ratatouille, vařené brambory /0  
Svačina:   Dalamánek  se sýrovou pomazánkou / 1,3,7 
 

 Středa 30.09.2020 

Svačina:   Makový koláč  MAKOVEC , mléko/ 1,3,7,8 
Oběd:  Z bílé ředkve/1,7,9/ Rybí filé s medovo-hořčičnou omáčkou, jasmínová rýže /1,4,7,10 
Svačina:  Knackebrot, drůbeží pomazánka, paprika/1,3,7 

 Čtvrtek 01.10.2020 

Svačina:   Ovocný kefír, rohlík mochovský / 1,3,7 
Oběd:  Hovězí vývar s nudličkami /1,3,9/ Karotkové gnocchi se špenátovou omáčkou / 1,3,7 
Svačina:  Slunečnicová bulka s máslem, šunkou, zelenina / 1,3,7 

 Pátek 02.10.2020 

Svačina:  Slunečnicová špička, máslo, plátkový sýr, ovoce / 1,3,7 
Oběd:  Hrstková /7,9/ Cous cous s krůtím a zeleninou, ledový salát /1  
Svačina:   Chléb Borodino, mozzarellou a rajčetem /pečivo, máslo, mozzarella, zelenina/ 1, 
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 05.10.2020 

Svačina:  Termix  a ovoce /1,7,8 
Oběd:      Cuketový krém/1,7/ Obalovaná rybí treska s bramborovou kaší/1,3,4,7 
Svačina:   Bramborová špička s veganskou domácí paštikou, zelenina / 1,3,7 

 Úterý 06.10.2020 

Svačina:   Koláček s tvarohem, povidly a mákem, mléko/1,3,7,8 
Oběd:   Kmínová s bramborem/1,3,7/ Špagety Bolognese/1,3,7,9 
Svačina:   Rohlík vícezrnný  s mrkvičkovou pomazánkou, zelenina /1,7 

 Středa 07.10.2020 

Svačina:  Kukuřičný plátek, ricotta, ovoce/1,7 
Oběd:   Hrachová /7/ Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík/1,3,7,9,10 
Svačina:  Houska s máslem a šunkou, zelenina / 1,3,7,11 
 

 Čtvrtek 08.10.2020 

Svačina:   Mouřenín, s máslem a sýrem, ovoce /1,7 
Oběd:      Rajská s těstovinovou rýží/1,3,7/ Špenátové lasagne / 1,3,7 VEGETARIAN,10 
Svačina:   Bagetka, avokádová pomazánka, zelenina  /1,7 
 

 Pátek 09.10.2020 

Svačina:   Chléb Borodino, bylinková lučina, ovoce/ 1,3,7 
Oběd:      Gulášová/1,9/ Kynuté borůvkové knedlíky s máslem, cukrem a tvarohem /1,3,7 
VEGETARIAN 
Svačina:   Houska, bulharská masová pomazánka, zelenina / 1,3,7,11 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 12.10.2020 

Svačina:  Termix, ovoce /7,8 
Oběd:  Hráškový krém/1,3,7/ Zeleninové rizoto s kukuřicí, hráškem a mrkvičkou, sýr, okurka /7,9 

VEGETARIAN 
Svačina:  Bagetka s máslem a sýrem, zelenina/1,3,7 
 

 Úterý 13.10.2020 

Svačina:   Kynutý koláč se švestkami a mákem, mléko/1,3,7,8 
Oběd:   Kulajda/1,3,7/ Dýňová omáčka na smetaně s hovězím a brusinkami, pohankový knedlík 

1,3,7,9,10 
Svačina:   Mrkvičkový salát s ananasem/ 0 
 

 Středa 14.10.2020 

Svačina:  Kukuřičný plátek, ricotta, ovoce/1,3,7 
Oběd:  Toskánská fazolová/9/ Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát/ 1,3,7 
Svačina:   Mouřenín 60 g s lososovou pomazánkou, zelenina/1,3,4,7 
 

 Čtvrtek 15.10.2020 

Svačina:   Makovka  s mlékem/ 1,3,7 
Oběd:  Kuřecí vývar se špeclemi/1,3,9/ Řepové gnocchi se sýrovou omáčkou/1,3,7 VEGETARIAN 
Svačina:   Slunečnicová špička, šunková pěna, zelenina /1,3,7 

 Pátek 16.10.2020 

Svačina:   Těstovinový salát z tarhoní s pečeným masem a ajvarem/1,7 
Oběd:    Selská zelňačka/1,7/ Lívance s jahodovou marmeládou /1,3,7 
Svačina:  Rohlík mochovský, vajíčková pomazánka 30g, zelenina /1,3,7 
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 19.10.2020 

Svačina: Pribináček, ovoce/7,8 
Oběd:   Mrkvičkový krém se zázvorem/1,7,9/ Beluga zeleninové rizoto, salát /7 
Svačina:   Bramborová špička, máslo, mozzarella, zelenina/ 1,3,7  

 Úterý  20.10.2020 

Svačina:   Jablečný štrůdl, mléko/ 1,3,7 
Oběd:   Zeleninová s ječnými krupkami/1,9/ Kuře na kari, fusilli/1,3,7 
Svačina:   Rýžový chlebíček, pomazánka z červené čočky, zelenina/1,3,7 

 Středa 21.10.2020 

Svačina:   Lámankový chléb, s čerstvým sýrem, ovoce/ 1,3,7 
Oběd:   Cizrnová se zeleným hráškem/1/ Květákové placičky se sýrem a bramborovou kaší /1,3,7 
Svačina:  Houska, pomazánka červené řepa/1,3,7 
 

 Čtvrtek 22.10.2020 

Svačina:  Slunečnicový chléb,  pomazánka z cizrny ,,humus´´, ovoce/ 1,3,7 
Oběd:   Hovězí vývar s tarhoní/1,3,7,9/ Španělský rozstřelený ptáček s parboiled rýží/1,3,7,10 
Svačina:  Dalamánek s makrelovou pomazánkou, zelenina /1,3,4,7,11 

 Pátek 23.10.2020 

Svačina:   Grahamový plátek, kefír jahodový/ 1,3,7 
Oběd: Kapustová s brambůrkem/1,7/ Lososová omáčka s koprem, farfalle /1,3,4,7 
Svačina:  Mouřenín  s vajíčkovou pomazánkou, zelenina / 1,3,7   
 
 
 
 
 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 26.10.2020 

Svačina: Jablečné pyré s domácím ořechovým müsli  /1,7,8 
Oběd:   Brokolicový krém /1,3,7,9/ Špagety s rajskou omáčkou s bazalkou, sýr /1,3,7 
Svačina:   Bagetka, máslo, šunka, zelenina / 1,3,7 

 Úterý  27.10.2020 

Svačina:   Cuketový koláč s kokosem, mléko/ 1,3,7,8 
Oběd:   Zeleninová s tarhoni/1,3,9/ Krupeto se zeleninou/1,7,9 
Svačina:   Houska  se sardinkovou pomazánkou, zelenina/ 1,3,4,7 

 Středa 28.10.2020 

Svačina: 

Oběd:      Státní svátek 

Svačina:   
 

 Čtvrtek 29.10.2020 

Svačina:  Medová zrna s bílým jogurtem /1,3,7 
Oběd:   Bramborová s jáhlami/1,7,9/ Kuřecí stripsy, vařený brambor, okurka /1,3,7,10 
Svačina:  Slunečnicová špička, čerstvý sýr, zelenina/ 1,3,7 

 Pátek 30.10.2020 

Svačina:   Chléb Borodino, bylinková lučina, ovoce/ 1,3,7 
Oběd: Boršč/1,7,9/ Vepřový gulášek s červenou paprikou, celozrnný knedlík/1,3 
Svačina:  Jáhlová kaše se švestkami a skořicí /200ml /1,3,7   
 


