
 

 

Jídelníček 

 Pondělí 3.10.2022 

Svačina:   Bílý jogurt, ořechové musli, ovoce /1,7,8 
Oběd:     Zeleninová/1,7,9/Filé na másle, petrželový brambor, salát /4,7 
Svačina:    Houska kolínská, máslo, šunka, zelenina  / 1,7 
 

 Úterý 4.10.2022 

Svačina:    Cop s vanilkovou náplní, mléko  / 1,3,7 
Oběd:      Bramborová s pohankou/1,9, / Pastýřská hovězí pochoutka, rýže basmati /1 
Svačina:    Karlovarský rohlík, lososová pomazánka, zelenina  /1,4,7 
 

 Středa 5.10.2022 

Svačina:   Kváskový chléb, špenátová pomazánka, ovoce / 1,7 
Oběd:   Hovězí vývar se špeclemi /1,3,,9/ Kuřecí v kokosu s koriandrem, rýže jasmínová /1,7,8 
Svačina:   Zálabský rohlík, pažitková pomazánka, zelenina / 1,6,7 

 Čtvrtek 6.10.2022 

Svačina:    Knackebrot, máslo, eidam,  ovoce / 1,7 
Oběd:       Čočková /1/Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík /1,3,7 
Svačina:   Houska Natura, tuňáková pomazánka, zelenina/ 1,4,7 

 Pátek 7.10.2022 

Svačina:   Dýňový toast, čerstvý sýr, ovoce / 1,7,11,13 
Oběd:      Česneková s vejcem a bramborem/1,3,7/ Hovězí svíčková, brusinky, celozrnný knedlík  

/1,3,7,9,10 
Svačina:   Ovesná kaše s jablkem / 1,7,8 
 



 

 

 

Jídelníček 

 Pondělí 10.10.2022 

Svačina:    Jablečné pyré, piškoty  /1,3 
Oběd:     Dýňový krém/1,7,9/Bazalková omáčka s parmazánem, penne /1,3,7,8  kešu, mandle 
Svačina:   Houska kolínská, avokádová pomazánka / 1,7 

 Úterý 11.10.2022 

Svačina:   Vázaný jablečný koláč, mléko /1,3,7 
Oběd:  Bramborová s ovesnými vločkami /1,9/ Čínské kuřecí nudličky, jasmínová rýže /6,11 
Svačina:   Korn rohlík, pomazánkové máslo, zelenina /1,6,7 
 

 Středa 12.10.2022 

Svačina:  Celozrnný toast, sardinková pomazánka, ovoce / 1,4,6,7,11,13 
Oběd:  Kuřecí vývar s rýží /9/Krůtí sous vide, mrkvovo –bramborové pyré, hrášek  /1,7 
Svačina:   Fazolový salát / 1,3,7 

 Čtvrtek 13.10.2022 

Svačina:   Žitný chléb, máslo, med, ovoce / 1,7 
Oběd:   Hrachová /7/Srbské pohankové rizoto, kompot /9 
Svačina:   Kukuřičný plátek, riccotta, zelenina / 1,7 

 Pátek 14.10.2022 

Svačina:   Vanilkový pudink, piškoty / 1,3,7 
Oběd:      Zeleninová s tarhoní/1,7/Rybí Tikka Masala, basmati rýže /1,4,7 
Svačina:   Houska Natura, máslo, šunka, ledový salát /1,7 



 

 

 

Jídelníček 

 Pondělí 17.10.2022 

Svačina:  Bílý jogurt, čokokuličky,  ovoce /1,7,8 
Oběd: Rajská s tarhoní /1,3,7/Penne s brokolicovou omáčkou, sýr /1,3,7,8 
Svačina:  Houska Natura, tvarohová s droždím a sýrem, zelenina / 1,3,7 

 Úterý 18.10.2022 

Svačina:    Kolínská makovka, domácí marmeláda, mléko /1,3,7 
Oběd:       Bramborová s quinoa /1,9/Kuřecí na tymiánu, bramborovo – dýňové pyré /1,7 
Svačina:    Rýžový plátek, čerstvý sýr, zelenina /1,6,7 
 

 Středa 19.10.2022 

Svačina:   Světlý toast, vajíčková pomazánka, ovoce/ 1,3,6,7 
Oběd:      Hovězí vývar s nudlemi /1,3,9/ Rybí placičky s chia, mačkaný brambor /1,3,4,7 
Svačina:   Čočkový salát Beluga / 1,7 

 Čtvrtek 20.10.2022 

Svačina:    Žitný chléb, ajvar pomazánka, ovoce / 1,7 
Oběd:   Fazolová/1,7/Segedínský guláš, houskový knedlík / 1,3,7 
Svačina:    Zálabský rohlík, lososová pomazánka, zelenina  / 1,4,6,7 

 Pátek 21.10.2022 

Svačina:   Kváskový chléb, máslo, čedar, ovoce / 1,7 
Oběd:      Selská zelňačka /1,7 /GORMKNODEL s vanilkovým krémem, mák /1,3,7 
Svačina:    Bageta, máslo, mozzarella, zelenina / 1,7 



 

 

 

Jídelníček 

 Pondělí 24.10.2022 

Svačina:   Termix, jablko /7,8 
Oběd:     Špenátový krém /1,7/ Kuře na paprice, kolínka / 1,3,7 
Svačina:   Houska kolínská, máslo, šunka, zelenina / 1,7 

 Úterý 25.10.2022 

Svačina:    Šáteček s tvarohovou náplní, mléko /1,3,7 
Oběd:       Bramborová s jáhlami /1,9/ Španělský rozlítaný ptáček, rýže /1,3,7,10 
Svačina:    Kukuřičný plátek, riccotta, zelenina  / 1,7 
 

 Středa 26.10.2022 

Svačina:   Kváskový chléb, pomazánka z vodnice/1,7 
Oběd:   Kuřecí vývar s tarhoní /1,3,9/ Vepřové po srbsku s divokou rýží /1,7,9 
Svačina:   Houska Bandur, máslo, vejce, zelenina / 1,3,6,7 

 Čtvrtek 27.10.2022 

Svačina:   Žitný chléb, čerstvý sýr, ovoce / 1,7 
Oběd:       Z červené čočky a rajčat /1,7/Špagety Mafiosi /1,3,7 
Svačina:   Houska Natura, pažitková pomazánka, zelenina / 1,7 

 Pátek 28.10.2022 

Svačina:    

Oběd:          ZAVŘENO 

Svačina:    
 


