
 

Jídelníček 

 Pondělí 02.11.2020 

Svačina:  Termix, ovoce  /1,7 
Oběd:    Hráškový krém/1,7/ Květákový mozeček s kurkumou, vařený brambor /3,7   
Svačina:  Dalamánek, sýrová pomazánka s vejcem, zelenina/ 1,3,7 
 

 Úterý 03.11.2020 

Svačina:   Ovocný kefír, rohlík mochovský/ 1,7 
Oběd:  Zeleninová s žampióny a bulgurem/1,7,9/ Kuře na paprice, fusilli /1,3,7 
Svačina:  Slunečnicová bulka s máslem, šunkou, zelenina / 1,7  
 

 Středa 04.11.2020 

Svačina:   Houska sezamová, hrášková pomazánka s mátou, ovoce / 1,7,11 
Oběd:  Čočková polévka/1/ Kynuté jahodové knedlíky s cukrem a máslem/1,3,7 
Svačina:  Knackebrot, drůbeží pomazánka, zelenina /1,7 

 Čtvrtek 05.11.2020 

Svačina:  Slunečnicová bulka s přírodním sýrem, ovoce /1,7,8 
Oběd:     Kuřecí vývar s nudlemi /1,3,9 / Krůtí kousky na žampiónech, rýže /1    
Svačina:  Slunečnicová špička, máslo, mozzarella, zelenina/ 1,7,8 

 Pátek 06.11.2020 

Svačina:  Borodino chléb s máslem, kuřecí šunkou, ovoce/1,7 
Oběd:  Zelňačka s bramborem/1,7/ Vepřové čevabčiči, bramborová kaše, okurka/1,3,7,10  
Svačina:    Burcher müsli s banánem a jablkem / 1,7,8 
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 09.11.2020 

Svačina:  Bílý jogurt, domácí müsli/1,7,8 
Oběd:      Krémová květáková/1,7/ Špagety Bolognese/1,3,7,9                                                      
Svačina:   Houska s máslem, šunkou, zelenina/ 1,3,7 

 Úterý 10.11.2020 

Svačina:   Makový koláč MAKOVEC a mléko / 1,3,7,8 
Oběd:   Zeleninová polévka se špeclemi/1,3,9/ Přírodní vepřová kotleta, šťouchané brambory, zelný 

salát /1,7 
Svačina:   Slunečnicová špička, sardinková pomazánka, zelenina / 1,3,4,7,11 

 Středa 11.11.2020 

Svačina:  Kukuřičný plátek, ricotta, ovoce/1,7 
Oběd:   Hrstková /7,9/ Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík/1,3,7,9,10 
Svačina:  Mouřenín s lososovou pomazánkou, zelenina /1,3,4,7 
 

 Čtvrtek 12.11.2020 

Svačina:   Samožitný chléb, pomazánka z kuřecího masa, broskve/ 1,3,7 
Oběd:      Hovězí vývar s rýží/9/ Králičí krupeto s francouzskou zeleninou, kompot/1,7,9 
Svačina:   Slunečnicová špička s máslem  a sýrem, zelenina / 1,3,7 
 

 Pátek 13.11.2020 

Svačina:   Makovka s mlékem/1,3,7 
Oběd:      Bramborová s čočkou belugou/1,7,9/ Brokolicové placičky s červenou čočkou, bramborová 
kaše /1,3,7 
Svačina:   Rohlík mochovský s máslem, vejce, zelenina/1,3,7 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 16.11.2020 

Svačina:  Pribináček a ovoce  /1,7,8 
Oběd:  Rajská s rýží/1,7/ Kolínka s mákem a perníkem/1,3,7,13 
Svačina:  Bramborová špička s veganskou domácí paštikou, zelenina/ 1,3,7 
 

 Úterý 17.11.2020 

Svačina:    

Oběd:        STÁTNÍ SVÁTEK 

Svačina:   
 

 Středa 18.11.2020 

Svačina:  Cornflakes, mléko/ 1,3,7 
Oběd:  Hrachová /7/ Vepřové kostky na paprice, mrkvový houskový knedlík /1,3,7 
Svačina:   Houska, pomazánka z pečeného kuřátka, zelenina / 1,3,7,11 
 

 Čtvrtek 19.11.2020 

Svačina:   Rýžový chlebíček, pomazánka z červené řepy, ovoce/1,3,7 
Oběd:  Kuřecí vývar s tarhoní /1,3,9/ Fazolový guláš s basmati rýží /1 
Svačina:   Dalamánek, liptovská pomazánka, zelenina/ 1,3,7,11 

 Pátek 20.11.2020 

Svačina:   Borodino chléb s máslem, šunkou, ovoce/ 1,3,7 
Oběd:    Kulajda/1,3,7/ Rybí placičky se zeleninou, bramborová kaše /1,3,4,7 
Svačina:  Knackebrot, zdravá mrkvičková pomazánka/1,3,7 
 

 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 23.11.2020 

Svačina: Jablečné pyré  s domácím ořechovým müsli/1,7,8 
Oběd:   Zeleninová s rýží/1,7,9/ Pečené krůtí na tymiánu a česneku, farfalle, baby karotka/1,3 
Svačina:   Bagetka, čerstvý sýr, zelenina / 1,3,7 

 Úterý  24.11.2020 

Svačina:   Čokoládové mufiny a mléko/ 1,3,7,8 
Oběd:   Brokolicová/1,7/ Vepřové ragú s fazolemi, pečené brambory /1,3,7 
Svačina:   Houska s máslem, šunkou, zelenina / 1,3,7 
 

 Středa 25.11.2020 

Svačina:   Pšenično žitný chléb, vajíčková pomazánka, ovoce/1,3,7 
Oběd:   Fazolová /1,7/ Francouzské zapečené brambory, okurka /3,7,10 
Svačina:  Samožitný chléb, tuňáková pomazánka, zelenina / 1,3,4,7 
 

 Čtvrtek 26.11.2020 

Svačina:  Knackebrot, pomazánka z červené čočky, ovoce /1,7,8,11 
Oběd:  Hovězí vývar s tarhoní/1,3,7,9/ Rajská omáčka s hovězím masem a houskovým 

knedlíkem/1,3,7 
Svačina:  Ovesná kaše se švestkami a skořicí/1,3,7 

 Pátek 27.11.2020 

Svačina:   Chléb Borodino, bylinková lučina, ovoce / 1,3,7 
Oběd: Bramborový krém s batáty a mrkví/1,7/ Buchtičky ze špaldové mouky s vanilkovým 

krémem/1,3,7 
Svačina:  Houska, bulharská masová pomazánka, zelenina/ 1,3,7,11  
 
 


