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6.1. PO * Dýňový krém s kurkumou/1,7,9 *dýně*cibule*mrkev*celer*kurkuma*smetana*mléko 
1. Optimum 
Krůtí nudličky na kurkumě se zeleninovými kroupami /1,7 
*krůtí prsa*kurkuma*smetana*kroupy*zelenina*cibulka*bylinky 

7.1. ÚT * Bramborová s pohankou/1,3,7,9 *brambory*pohanka*cibule*mrkev*celer*petržel 
1. Optimum 
Dýňové zeleninové chia placičky, bramborová kaše, /1,3,7,8,10     VEGETARIAN    
 
 

 

8.1. ST * Cizrnový krém s Garam Masala/1,7 *cizrna*cibule*mléko*česnek* koření Garam Masala 
2. Klasik 
Moravský vrabec, červené zelí, bramborový knedlík/1,3,7 
*vepřová kýta*cibule*česnek*červené zelí* mouka*brambory*mouka*vejce 

9.1.ČT * Hovězí vývar se špeclemi /1,3,7,9*hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*těstoviny špecle 

1. Optimum 
Halušky se zelím a vepřovým masem /1,3,7   
*mouka*vajíčko*mléko*zelí*cibulka*vepřová kýta 

10.1. PÁ * Zeleninová s tarhoní /1,3,7,9 *mrkev*petržel*celer*cibule*květák*tarhoňa 
1. Optimum 
Kuřecí maďarský perkelt, kolínka /1,3,7 
*cibule*kuřecí maso*sladká paprika*rajčata*zelenina*smetana*těstoviny-kolínka 
*vepřová pečeně*cibule*bylinky *brambory*mléko*máslo*červená quinoa*sezónní zelenina 

13.1. PO *  Špenátový krém/1,7,8 *cibule*špenát*mléko*smetana*česnek*mouka*máslo 
1. Optimum 
Hovězí ragú s fazolemi, basmati rýže /1,7    
*hovězí maso*cibule*fazole*divoké koření*česnek*basmati rýže 
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14.1. ÚT * Bramborová s krupkami/1,7,9 *brambory*kroupy*cibule*mrkev*celer*petržel 
1. Optimum 
Dušené kousky vepřové panenky se zelenými fazolky a slaninou, brambory Grenaille/1,7 
*vepřová panenka*zelené fazolky*slanina*cibulka*brambory 

15.1. ST * Čočková polévka/1 *hnědá čočka*cibule* ocet*cukr*mouka 
2. Klasik 
Krůtí sekaná pečeně, šťouchaný brambor, okurka / 1,3,7,10 
*krůtí maso*strouhanka*mléko*vejce*hořčice*cibule*brambor*okurka 

16.1. ČT * Kuřecí vývar s rýží /9*kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky* rýže 

1. Optimum 
Zeleninové rizoto se sušenými rajčaty a kuřecím prsem, sýr / 0 
*rýže parbolaid*sušená rajčata*hrášek*kukuřice*mrkev *kuřecí prsa*sýr 

 

17.1. PÁ * Česneková s bramborem a vejcem /1,3,7 *česnek*cibule*brambory*kmín*bobkový list*vejce 
1. Optimum 
Dušená mrkvička s hráškem, vařené vejce, vařený brambor /1,3,7      VEGETARIAN 
*mrkev*smetana*hrášek*vejce, brambory*máslo 

20.1. PO *  Rajská s tarhoní/1,7 *sekaná rajčata*rajský protlak*cibule*máslo*mouka*těstoviny-tarhoňa 
2. Klasik 
Znojemská hovězí maso s rýží /1,10 
*hovězí zadní*slanina*olej*cibule*okurky*parboiled rýže 

21.1. ÚT * Z bílé ředkve s bramborem/1,7,9 *bílé ředkve*brambory*pohanka*cibule*mrkev*celer 
1. Optimum 
Rybí treska na kurkumě s beluga rýží a koprovo-česnekovým dipem/4,7 
*filé  treska Premium*kurkuma*rýže basmati*čočka Beluga*zelené fazolky*kukuřice*cibule*česnek*jogurt*kopr* 

22.1. ST * Hrstková /1,3,7,9 *cibule*česnek*hnědá a červená čočka*mrkev*celer*fazole*hrášek 
1. Optimum 
CARBONARA s vepřovým masem /1,7 
*Špagety*vepřové maso*sýr*česnek*máslo*balzamico ocet*smetana*sůl*pepř 

23.1. ČT *  Hovězí vývar s nudličkami  /1,3,7,9*hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*těstoviny nudličky 

1. Optimum 
Zvěřinové kuličky se šípkovou omáčkou, chia basmati rýže /1,7 
*kančí plec*vepřová plec*šípková zavařenina*divoké koření*cibule*chia semínko*rýže basmati 

24.1. PÁ * Zelňačka/1,7 *cibule*brambory*kysané zelí*smetana*mléko*paprika sladká 
1. Optimum 
Marocký krůtí kuskus rozinkami a mandlemi, salát /1,8-mandle 

27.1. PO * Hráškový krém/1,3,7 *zelený hrášek*cibule*olej*mléko*smetana*hladká mouka 

1. Optimum  
Indické cizrnové kari, basmati rýže /8 – kokos VEGETARIAN 
*cizrna*hrášek*drcená rajčata*kokosové mléko*cibule*česnek*kari*zázvor*koriandr*basmati rýže 
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28.1. UT *  Kmínová s bramborem/1,3,7 *kmín*brambory*česnek*vejce*majoránka 
1. Optimum 
Kuřecí nudličky se zeleným hráškem na másle, rajčatový bulgur /1,3,7  
 *kuřecí prsa*zelený hrášek*máslo*bulgur*rajčatový protlak*sekané rajčata 

29.1. ST * Hrachová /1,7 *žlutý hrách*cibule*česnek* majoránka*mléko 
1. Optimum 
Tmavá treska na řecký způsob s vařenými bramborami/1,4,7 
 

30.1. ČT * Rajská s těstovinovou rýží/1 a,b,c,d,e,7 *sekaná rajčata*rajský protlak*cibule*máslo*mouka*těstoviny 

 

31.1. PÁ * Gulášová/1,9 *hovězí maso*brambory 

2. Klasik 
Fazolky na smetaně, krůtí sous vide, vařený brambor/1,3,7 
*zelené fazolky*smetana*mouka*mléko*brambory*krůtí prsa sous vide 
 

 
 

 
Přejeme dobrou chuť!  Tým Ekolandia  

Splnění spotřebního koše pro školy je garantováno u každé varianty  samostatně a u MŠ při  současném odběru svačin. Použité zkratky u 
varianty 4: GF – (Gluten free) bezlepková varianta, DF – (Dairy free) bezlaktózová varianta,Při přípravě jsou použity jen suroviny bez obsahu 
alergenu (lepek, laktóza), pro přesné složení jídel použijte kontakty níže. V pokrmech varianty 4 mohou být ale stopy lepku, neboť je 
připravujeme v kuchyni, kde se lepek zpracovává. Ovoce, čerstvá zelenina  a mléko je dodáváno zvlášť mimo uvedené složení jídelníčku a to 
dle norem vyhlášky o školním stravování. Změna jídelníčku vyhrazena.  
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