
2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  01.09.2022

Polévka èoèková(z èervené èoèky) (1.1, 9)

kuøecí maso s baby mrkvièkou,rajèaty a medem,vaøené tìstoviny (1.1, 

1.2, 3, 7, 9), -, nápoj  citronový, voda s citronem

Obìd 1

D- hrstková

kuøecí plátek dušený na mrkvièce (7), bezlepkové tìstoviny, -, voda s 

citronem, nápoj  citronový

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  02.09.2022

Polévka dýòová hokaido krémová (1.1, 7)

vepøové rizoto se zeleninou a sýrem (7), okurek sterilovaný (10), voda s 

citronem, nápoj ananasový

Obìd 1

D - dýòová krémová (7)

vepøové rizoto se sýrem a zeleninou (7), okurek sterilovaný (10), nápoj  

citronový, nápoj ananasový

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  05.09.2022

Polévka cuketová  s kuskusem (1.1, 7, 9)

špagety s masovou smìskou a sýrem (1.1, 3, 7), ovoce, nápoj  citronový, 

voda s citronem

Obìd 1

D- cuketová (7, 9)

bezlepkové tìstoviny s mlétým masem (12), ovoce, nápoj  citronový, 

voda s citronem

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  06.09.2022

Polévka brokolicová s pohankou (1.1, 7, 9)

krùtí kostky peèené,vaøené brambory, zeleninová obloha, voda s 

citronem, nápoj kiwi

Obìd 1

D- brokolicová (7, 9)

krùtí kostky peèené, zeleninová obloha, vaøený brambor, nápoj kiwi, 

voda s citronem

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  07.09.2022

Polévka rajèatová s rýží (1.1, 7, 9)

ryba "Mahi mahi"peèená na kmínì, bramborová kaše, kompot  tropický 

koktejl, voda s citronem, sirup  lesní smìs

Obìd 1

D-polévka rajská (9)

ryba "Mahi mahi"peèená na kmínì,štouchaný brambor, kompot  tropický 

koktejl, voda s citronem, sirup  lesní smìs

Dieta 2

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut

Alergeny
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  08.09.2022

Polévka fazolová (1.1)

hovìzí na divoko ,dušená rýže jasmínová (1.1, 3, 7), zeleninová obloha, 

voda s citronem, sirup malina

Obìd 1

kuøecí prsa na zeleninì s libeèkem,dušená rýže jasmínová (1.1, 1.2, 10, 

3, 7, 9), zeleninová obloha, voda s citronem, sirup malina

2

D- fazolová (9)

kuøecí smìs s bylinkami (7), zeleninová obloha, dušená rýže jasmínová, 

voda s citronem, sirup malina

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  09.09.2022

Polévka vývar s domácím drobením (1.1, 3, 7, 9)

èoèka na kyselo,vaøené vejce (1.1, 10, 3, 9), chléb, zeleninová obloha, 

voda s citronem, jableèný mošt

Obìd 1

zapékané tìstoviny s vepøovým masem a sýrem (1.1, 3, 7), okurek 

sterilovaný (10), voda s citronem, jableèný mošt

2

D- vývar se zeleninou (9)

zapeèené tìstoviny s vepøovým masem a sýrem (3, 7), okurek sterilovaný 

(10), voda s citronem, jableèný mošt

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  12.09.2022

Polévka farmáøská - zeleninová (1.1, 7, 9)

tortelini se sýrovým pøelivem a rukolou (1.1, 3, 7, 9), ovoce, voda s 

citronem, sirup brusinka

Obìd 1

vepøová kotleta na žampionech ,bulgur s èoèkou beluga (1.2, 1.3, 1.4, 7, 

9), ovoce, voda s citronem, sirup brusinka

2

D- farmáøská zeleninová (3, 9)

vepøová kotleta pøírodní, bezlepkové tìstoviny, ovoce, voda s citronem, 

sirup brusinka

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  13.09.2022

Polévka  zeleninová s tìstovinou (1.1, 3, 7, 9)

králièí maso peèené na èesneku,dušená rýže (1.1, 7), zeleninová obloha, 

voda s citronem, jableèný mošt

Obìd 1

kuøecí èína,dušená rýže (1.1, 9), zeleninová obloha, voda s citronem, 

jableèný mošt

2

D- polévka zeleninová (9)

kuøecí èína (9), dušená rýže, zeleninová obloha, voda s citronem, 

jableèný mošt

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut

Alergeny
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  14.09.2022

Polévka kyselice z podmáslí (1.1, 10, 12, 7)

mexické fazole s vepøovým masem (1.1), chléb,rohlík (1.1, 1.2, 1.3), 

voda s citronem, sirup multivitamín

Obìd 1

rybí filet " moøský ïas ",vaøený brambor s petrželkou (1.1, 1.2, 1.3, 4, 

7), zeleninová obloha, voda s citronem, sirup multivitamín

2

D- kyselice se zelím (12, 7, 9)

rybí filet " moøský ïas ",vaøený brambor s petrželkou (4, 7), voda s 

citronem, sirup multivitamín

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  15.09.2022

Polévka hrstková (1.1)

kynutý táè s tvarohem a ovocem (1.1, 3, 7), studené mléko (7), voda s 

citronem

Obìd 1

hovìzí filé na pórku, tìstovina tarhoòa (1.1, 10, 9), studené mléko, voda 

s citronem

2

D- hrstková

hovìzí maso na pórku (10), dušená rýže, voda s citronem, studené mlékoDieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  16.09.2022

Polévka hráškový krém (1.1, 7)

sekaná peèenì,vaøený brambor s petrželkou (1.1, 1.2, 1.3, 3, 7), salát z 

èervené øepy, voda s citronem, sirup  jahodový

Obìd 1

vepøová kýta na kmínì(nudlièky),vaøený brambor s cibulkou (1), salát z 

èervené øepy, voda s citronem, sirup  jahodový

2

D- polévka zeleninová (9)

sekaná peèenì (3, 7), salát èervená øepa, voda s citronem, sirup  

jahodový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  19.09.2022

Polévka boršè (1.1, 7, 9)

maso tøí druhù( vepøové,kuøecí, drùbeží játra), š•ouchané brambory, 

ovoce, èaj citron s withanií, voda s citronem

Obìd 1

zeleninové rizoto se sýrem (7, 9), ovoce, èaj citron s withanií, voda s 

citronem

2

D- mrkvová (9)

maso tøí druhù (kuøecí,vepøové,krùtí játra), vaøený brambor, ovoce, èaj 

citron s withanií, voda s citronem

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut

Alergeny
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  20.09.2022

Polévka  vloèková s mrkví (1.3, 3, 7)

rajská omáèka s hovìzím masem,houskový knedlík (1.1, 1.2, 10, 3, 7, 9), 

voda s citronem, nápoj ananasový

Obìd 1

bulgur s vermicelli a tuòákem (1.1, 1.2, 10, 4, 7), zeleninová pøízdoba, 

nápoj ananasový, voda s citronem

2

D- mrkvová s  bezlep. tìstovinou (7, 9)

hovìzí maso vaøené,rajská omáèka (10, 12, 7, 9), bezlepkový knedlík (3, 

7), voda s citronem, nápoj ananasový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  21.09.2022

Polévka francouzská (1.1, 1.2, 1.3, 10, 3, 7, 9)

vepøenky s cibulí a hoøèicí,vaøený brambor (1.1, 1.2, 1.3, 10, 3, 7), 

zeleninová obloha, voda s citronem, nápoj kiwi

Obìd 1

èoèka se zakysanou smetanou ,vaøené vejce (10, 3, 7, 9), chléb, voda s 

citronem, nápoj kiwi

2

D- vývar se zeleninou (9)

vepøenky s cibulí (10, 3, 7, 9), vaøený brambor, nápoj kiwi, voda s 

citronem

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  22.09.2022

Polévka jáhlová se  zeleninou (1.1, 9)

kuku Paka - africké kuøecí kari,vaøené tìstoiny (1.1, 7), sirup jupí z 

èerného rybízu, voda s citronem

Obìd 1

halušky s listovým špenátem a slaninou (1.1, 3, 7), sirup jupí z èerného 

rybízu, voda s citronem

2

D- cuketová (7, 9)

kuku Paka -africké kuèecí kari (7, 9), dušená rýže, voda s citronem, sirup 

jupí z èerného rybízu

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  23.09.2022

Polévka gulášová (1.1)

krùtí plátek pøírodní na mrkvièce,dušená rýže (1.1, 7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup pomeranè

Obìd 1

vepøová kotleta na koriandru,dušená rýže (1.1, 7, 9), zeleninová obloha, 

voda s citronem, sirup pomeranè

2

D- gulášová

krùtí kostky peèené, zeleninová obloha, dušená rýže, voda s citronem, 

sirup pomeranè

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut

Alergeny
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  26.09.2022

Polévka  z míchaných luštìnin (1.1, 9)

zapeèené brambory s vejci a sýrem (1.1, 3, 7), ovoce, voda s citronem, 

sirup citronový s mátou

Obìd 1

kuøecí smìs s bylinkami,bramborové špecle (1.1, 3, 7), ovoce, voda s 

citronem, sirup citronový s mátou

2

D- fazolová (9)

kuøecí smìs s bylinkami (7), ovoce, bezlepkové tìstoviny, voda s 

citronem, sirup citronový s mátou

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  27.09.2022

Polévka špenátová se sýrem (1.1, 7)

kuskus se zeleninou a sýrem (1.1, 7, 9), voda s citronem, èaj èerný s 

rakytníkem, salát z èervené øepy

Obìd 1

vepøové výpeèky,sterilované zelí,bramborový knedlík (1.1, 1.2, 12, 3, 7, 

9), voda s citronem, èaj èerný s rakytníkem

2

D- špenátová (3, 7)

vepøové výpeèky,dušené zelí,bezlepkový knelík, voda s citronem, èaj 

èerný s rakytníkem

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  29.09.2022

Polévka kvìtáková (1.1, 7)

rybí karbenátek pøírodní,opékané brambory (1.1, 3, 4, 7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, nápoj coca-cola

Obìd 1

hovìzí filé na žampionech,rýže basmati (1.1), salát èoèkový studený 

(slanina,sýr)(obsahuje 7), voda s citronem, nápoj coca-cola

2

D- kvìtáková s mrkví (9)

rybí filé peèené na kmínì s citronem (4, 7), vaøený brambor, zeleninová 

obloha, voda s citronem, nápoj coca-cola

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  30.09.2022

Polévka drožïová s bramborem (1.1, 3, 7, 9)

masový nákyp,bramborová kaše (1.1, 3, 7), zeleninová obloha, voda s 

citronem, teplé mléko (7)

Obìd 1

kuøecí roláda se šunkou a sýrem,bramborová kaše (1.1, 7), zeleninová 

obloha, nápoj  citronový, teplé mléko (7)

2

D- cuketová (7, 9)

kuøecí roláda dekorovaná (3, 7, 9), bramborová kaše (7), voda s 

citronem, teplé mléko (7)

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut

Alergeny
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  03.10.2022

Polévka mrkvová se sýrovám kapáním (1.1, 7, 9)

rýžová kaše s ovocem a skoøicí (1.1, 7), ovoce, voda s citronem, sirup 

brusinka

Obìd 1

rybí filé pøírodní s bylinkovou krustou,vaøený brambor s máslem (1.1, 

1.2, 1.3, 3, 4, 7), ovoce, voda s citronem, sirup brusinka

2

D- mrkvová (9)

rýžová kaše s ovocem a skoøicí (7), ovoce, voda s citronem, sirup 

brusinka

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  04.10.2022

Polévka èesneková s krutony (1.1, 3)

holandský mletý karbenátek  se sýrem,vaøený brambor s petrželkou (1.1, 

10, 3, 7), salát coleslaw ( zelí,mrkev,smetana) (7), voda s citronem, 

jableèný mošt

Obìd 1

bulgur se zeleninou a parmazánem (1.1, 7, 9), salát coleslaw ( 

zelí,mrkev,smetana) (7), voda s citronem, jableèný mošt

2

D- èesneková  s bramborem (3, 9)

holandský mletý øízek se sýrem (3, 7), salát coleslaw ( 

zelí,mrkev,smetana) (7), voda s citronem, jableèný mošt

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  05.10.2022

Polévka bramborová s høíbky (1.1, 3, 7, 9)

kuøecí  maso pekingské,dušená rýže (1.1, 7, 9), salát míchaný s cizrnou, 

voda s citronem, sirup  jahodový

Obìd 1

vepøový plátek s krùtími játry,dušená rýže (1.1, 7), salát míchaný s 

cizrnou, voda s citronem, sirup  jahodový

2

D- bramborová se sýrem (3, 7, 9)

kuøecí smìs se zeleninou (9), dušená rýže, salát míchaný s cizrnou, voda 

s citronem, sirup  jahodový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  06.10.2022

Polévka kukuøièný krém s popcornem (7)

hovìzí líèka s rajèatovou omáèkou s fazolemi,bramborová kaše (1.1, 10, 

12, 7, 9), voda s citronem, nápoj ananas, jablkový koláè s pohankou (1.1, 

1.2, 3, 6, 7)

Obìd 1

krùtí placièky se sýrem v kukuøièné strouhance,bramborová kaše (3, 7), 

voda s citronem, smetanový dresink (7), jablkový koláè s pohankou (1.1, 

1.2, 3, 6, 7)

2

D- kukuøièný krém (7)

krùtí placièky se sýrem v kukuøièné strouhance,bramborová kaše (3, 7), 

voda s citronem, nápoj ananas, D- bezlepkový mouèník

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  07.10.2022

Polévka kuøecí s masem (9)

gnocchi  se špenátovým pøelivem a sýrem (1.1, 12, 3, 7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, èaj ovocný

Obìd 1

kuøecí prsíèka se sýrovým pøelivem,tìstovina tarhoòa (7), zeleninová 

obloha, èaj ovocný

2

D- vývar se zeleninou (9)

kuøecí plátek se sýrem a brokolicí (7), bezlepkové tìstoviny, zeleninová 

obloha, voda s citronem, èaj ovocný

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  10.10.2022

Polévka farmáøská - zeleninová (1.1, 7, 9)

maso tøí druhù( vepøové,kuøecí, drùbeží játra),dušený bulgur s pohankou 

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 7), ovoce, voda s citronem, èaj èerný s citronem

Obìd 1

špagety aglio  olio(èesnek,bazalka,sýr,oli.olej) (1.1, 7), ovoce, voda s 

citronem, èaj èerný s citronem

2

D- farmáøská zeleninová (3, 9)

bezlepkové tìstoviny aglio olio (èesnek,bazalka,oli.olej,sýr) (7), ovoce, 

voda s citronem, èaj èerný s citronem

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  11.10.2022

Polévka kulajda (7)

losos peèený na bylinkách,vaøený brambor (4, 7), salát mrkvový s 

ananasem, voda s citronem, sirup citronový s mátou

Obìd 1

kuøecí školní špíz,vaøený brambor, salát mrkvový s ananasem, voda s 

citronem, sirup citronový s mátou

2

D- kulajda (3, 7, 9)

losos na másle s rukolou (4, 7), vaøený brambor, salát mrkvový s 

ananasem, voda s citronem, sirup citronový s mátou

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  12.10.2022

Polévka rajská s tarhoòou (1.1, 3, 7, 9)

hrachová kaše,vepøové výpeèky (1.1, 9), chléb,rohlík (1.1, 1.2, 1.3), 

voda s citronem, sirup  jahodový

Obìd 1

vepøová kotleta peèená po selsku,dušený kuskus (1.1), voda s citronem, 

sirup  jahodový, zeleninová pøízdoba

2

D-polévka rajská (9)

vepøové maso (kýta) na nudlièky s medvìdím èesnekem (7), bezlepkové 

tìstoviny, voda s citronem, sirup  jahodový

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  13.10.2022

Polévka cuketová  s kuskusem (1.1, 7, 9)

brokolice zapeèená s bramborem a vejci (3, 7), zeleninový míchaný 

salát, voda s citronem, èaj dobré ráno

Obìd 1

hovìzí guláš,celozrnný knedlík (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 11, 3, 7, 9), voda 

s citronem, èaj dobré ráno

2

D- cuketová (7, 9)

guláš z ( vice druhù mas) (10, 9), bezlepkový knedlík (3, 7), voda s 

citronem, èaj dobré ráno

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  14.10.2022

Polévka jáhlová se  zeleninou (1.1, 9)

šafránové rizoto s parmazánem (7), kompot  tropický koktejl, voda s 

citronem, sirup malina

Obìd 1

kuøecí steak a lá bažant,dušená rýže jasmínová (1.1, 10, 7, 9), kompot  

tropický koktejl, voda s citronem, sirup malina

2

D- polévka zeleninová (9)

kuøecí steak a la bažant (9), dušená rýže, kompot  tropický koktejl, voda 

s citronem, sirup malina

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  17.10.2022

Polévka dýòová hokaido krémová (1.1, 7)

kuøecí prsíèka na èerstvých bylinkách (rozmarýn,tymián,oregáno) (1.1), 

dušená rýže s kukuøicí, ovoce, voda s citronem, sirup malina

Obìd 1

rizoto (pohankové) se zeleninou  a sýrem (7), ovoce, voda s citronem, 

sirup malina

2

D- mrkvová (9)

kuøecí smìs s bylinkami (7), dušená  rýže s kukuøicí, ovoce, voda s 

citronem, sirup malina

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  18.10.2022

Polévka krupicová s vejci (1.1, 3, 7, 9)

jitrnice,prejt zabijaèka,zelí kysané,vaøený brambor (1.1, 3), voda s 

citronem, sirup zázvorový

Obìd 1

krùtí kostky peèené,zelí sterilované,vaøené brambory (1.1, 12, 3, 7), 

voda s citronem, sirup zázvorový

2

D- mrkvová (9)

krùtí kostky peèené, bezlepkové sterilované zelí (10, 12), vaøený 

brambor, voda s citronem, sirup zázvorový

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  19.10.2022

Polévka  zeleninová s tìstovinou (1.1, 3, 7, 9)

chilli con carne(fazole,protlak) s hovìzím masem (1.1, 1.2, 10, 12, 7, 9), 

chléb žitný (1.1, 1.2), džus multivitamín, voda s citronem

Obìd 1

rybí filé na rajèatech(pomodorato),bramborová kaše (1.1, 12, 4, 7), 

kompot dýòový, voda s citronem, džus multivitamínový

2

D- mrkvová s  bezlep. tìstovinou (7, 9)

rybí filé na rajèatech (pomodoro) (4, 7), bramborová kaše (7), kompot 

dýòový, voda s citronem, džus multivitamínový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  20.10.2022

Polévka èoèková(z èervené èoèky) (1.1, 9)

vepøová kotleta na paprice,vaøené tìstoviny (1.1, 10, 7), mléko jahodové, 

voda s citronem

Obìd 1

tvarohové knedlíky s nugátovou náplní ,smetanový pøeliv (1.1, 3, 6, 7, 

8), mléko jahodové, voda s citronem

2

D - èoèková

bezlepkové kynuté knedlíky s ovocem ,tvarohem (3, 7), mléko jahodové, 

voda s citronem

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  21.10.2022

Polévka minestrone (1.1, 9)

pikantule(zapeèené brambory ,smetana,sýr,kuøecí maso) (7), salát 

okurkový s dresinkem smetanovým (obsahuje 7), voda s citronem, nápoj 

kiwi

Obìd 1

tìstovinový salát s kuøecím masem,sýr (1.1, 3, 7), salát okurkový s 

dresinkem smetanovým (obsahuje 7), voda s citronem, nápoj kiwi

2

D-bramborová se zeleninou (7, 9)

pikantule(zapeèené brambory s kuøecím masem a sýrem) (3, 7), salát 

okurkový s dresinkem smetanovým (obsahuje 7), voda s citronem, nápoj 

kiwi

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  31.10.2022

Polévka frankfurská (1.1)

masové kulièky s èoèkou beluga, š´touchyný brambor s jarní cibulkou 

(1.1, 3, 7), voda s citronem, nápoj ananasový, okurek sterilovaný (10), 

studené mléko (7)

Obìd 1

vepøové nudlièky "PEPERONATA" (vice druhù rajèat),vaøený brambor 

(1.1, 12, 3), voda s citronem, nápoj ananasový, okurek sterilovaný (10)

2

D- frankfurtská polévka (7, 9)

masové kulièky s èoèkou (10, 3), brambory štouchané (7), okurek 

sterilovaný (10), voda s citronem, nápoj ananasový

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  01.11.2022

Polévka bramborová s kedlubnou (1.1, 7)

azu po tatransku (hovìzí maso na nudlièky,okurka,keèup),vaøené 

tìstoviny (1.1, 9), ovoce, voda s citronem, èaj dobré ráno ovocný

Obìd 1

kuøe po Indicku ( zázvor, kari,smetana),vaøené tìstoviny (1.1, 11, 5, 7, 

9), ovoce, voda s citronem, èaj dobré ráno ovocný

2

D- brokolicová (7, 9)

kuøe po indicku (zázvor,kari),BLP tìstoviny (7), ovoce, voda s citronem, 

èaj dobré ráno ovocný

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  02.11.2022

Polévka farmáøská - zeleninová (1.1, 7, 9)

halušky brynzové se zakysanou smetanou (1.1, 3, 7), voda s citronem, 

sirup multivitamín

Obìd 1

smažené rybí filé(treska)nemleté,bramborová kaše (1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 7), 

zeleninová obloha, voda s citronem, sirup multivitamín

2

D- farmáøská zeleninová (3, 9)

smažené rybí filé (3, 4, 7), bramborová kaše (7), zeleninová obloha, 

voda s citronem, sirup multivitamín

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  03.11.2022

Polévka èoèková s kysaným zelím (1.1, 12, 7)

vepøová kotleta na èesneku,dušená rýže (1.1, 9), salát rajèatový s 

bazalkou, voda s citronem, bílá káva -caro (1.3, 7)

Obìd 1

jahelník s ovocem a tvarohem (nákyp) (1.1, 3, 7), bílá káva -caro (1.3, 

7), voda s citronem

2

D- hrstková

vepøová kotleta  na èesneku (7), dušená rýže, salát rajèatový s bazalkou, 

voda s citronem, bílá káva -caro (1.3, 7)

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  04.11.2022

Polévka ovarová s kroupami (1.3, 9)

zapeèené špecle se sýrem a zeleninou (1.1, 3, 7, 9), zeleninová obloha, 

voda s citronem, nápoj kiwi

Obìd 1

drùbeží sekána se sýrem(krùtí,kuøecí maso),vaøený brambor s cibulkou 

(1.1, 3, 7), vaøený brambor, zeleninová obloha, voda s citronem, nápoj 

kiwi

2

D- kvìtáková s mrkví (9)

sekaná peèenì (3, 7), vaøený brambor, zeleninová obloha, voda s 

citronem, nápoj kiwi

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  07.11.2022

Polévka mrkvová se sýrovám kapáním (1.1, 7, 9)

ryba (tilápie) na másle a èerstvých bylinkách,brambor (1.1, 4, 7), ovoce, 

èaj multivitamín, voda s citronem

Obìd 1

zapékané tìstoviny s více druhy sýrù (1.1, 1.2, 3, 7), ovoce, voda s 

citronem, èaj multivitamín

2

D- mrkvová (9)

bezlepkové tìstoviny zapeèené se sýrem a zeleninou (3, 7), ovoce, voda 

s citronem, èaj multivitamín

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  08.11.2022

Polévka vývar s drožïovou rýží a zeleninou (obsahuje lepek 

1.1,1.2,1.3)3,9

mletý pøírodní øízek se sýrem,vaøený brambor (1.1, 1.2, 1.3, 10, 3, 7, 9), 

salát míchaný, voda s citronem, nápoj kiwi

Obìd 1

Polévka vývar s drožïovou  rýží a zeleninou (1.1, 1.2, 1.3, 7, 9)

krùtí bulgureto se zeleninou (1.1, 7, 9), salát míchaný, voda s citronem, 

nápoj kiwi

2

D- drožïová se zeleninou (7, 9)

mletý máslový øízek,vaøené brambory (3, 7, 9), salát míchaný, voda s 

citronem, nápoj kiwi

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  09.11.2022

Polévka podmáslová s  bramborem (1.1, 7)

èoèka se zakysanou smetanou,vaøené vejce (10, 7, 9), chléb,rohlík (1.1, 

1.2, 1.3), voda s citronem, džus tropiko pøírodní, okurek sterilovaný (10)

Obìd 1

kuøecí maso na zeleninì- Rataloulle,dušená rýže jasmínová (1.1, 1.2, 6, 

7, 9), voda s citronem, džus tropiko pøírodní

2

D- bramborová šumavská (3, 7)

kuøecí maso na zeleninì -Rataloulle, dušená rýže, voda s citronem, džus 

tropiko pøírodní

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  10.11.2022

Polévka fazolová (1.1)

hovìzí nudlièky na kápii,š´touchaný brambor (1.1, 12, 7, 9), voda s 

citronem, nápoj jahodový, zeleninová obloha

Obìd 1

vaøené vejce,koprová omáèka,vaøený brambor (1.1, 3, 7), voda s 

citronem, nápoj jahodový

2

D- fazolová (9)

hovìzí nudlièky na kápii, vaøený brambor, zeleninová obloha, voda s 

citronem, nápoj jahodový

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  11.11.2022

Polévka štýrská (1.1)

peèené kachní stehno s èerveným zelím,bramborový knedlík (1.1, 1.2, 

10, 11, 12, 3, 7), voda s citronem, nápoj ananas

Obìd 1

kuøe ala kaèena ,èervené zelí,bramborový knedlík (1.1, 12, 3, 7), voda s 

citronem, nápoj ananas

2

D- švýcarská sýrová (7)

kuøe ala kaèena ,BLP zelí,bramborový knedlík (12, 7), voda s citronem, 

nápoj ananas

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  14.11.2022

Polévka hrachový krém (1.1, 7)

zeleninové rizoto se sýrem (7, 9), ovoce, voda s citronem, sirup 

citronový s mátou

Obìd 1

vepøové maso (kýta) na nudlièky s medvìdím èesnekem,dušená rýže 

(1.1), ovoce, voda s citronem, sirup citronový s mátou

2

D-hráškový krém (7)

vepøové maso (kýta) na nudlièky s medvìdím èesnekem (7), dušená rýže, 

ovoce, voda s citronem, sirup citronový s mátou

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  15.11.2022

Polévka celerová s opeèeným rohlíkem (1.1, 1.2, 1.3, 7, 9)

kuøecí kung pao se zeleninou( arašídy,žampióny),vaøený brambor s 

petrželkou (1.1, 1.2, 12, 3, 6, 7, 8, 9), zeleninová obloha, voda s 

citronem, sirup  jahodový

Obìd 1

zeleninové placièky se sýrem,vaøený brambor (1.1, 3, 7, 9), zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup  jahodový

2

D- vývar se zeleninou (9)

kuøecí èína (9), vaøený brambor, zeleninová obloha, voda s citronem, 

sirup  jahodový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  16.11.2022

Polévka masová s tìstovinou (1.1, 3, 9)

sýrový salát s tìstovinou (eidam,gouda,cheddar) (1.1, 1.2, 1.3, 10, 3, 7, 

9), rohlík sojový (1.1, 6), voda s citronem, èaj bylinkový

Obìd 1

mexické fazole s vepøovým steakem (1.1), chléb žitný (1.1, 1.2), voda s 

citronem, èaj bylinkový

2

mexické fazole s vepøovým masem (9), kukuøièný chléb, voda s 

citronem, èaj bylinkový

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  18.11.2022

Polévka rajská s rýží (1.1, 7, 9)

vepøové výpeèky,dušený špenát se smetanou,vaøený brambor (1.1, 1.2, 

3, 7), voda s citronem, sirup zázvorový

Obìd 1

treska peèená na kmínì s citronem,vaøený brambor (4, 7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup zázvorový

2

D-polévka rajská (9)

vepøové výpeèky,dušený špenát se smetanou (7), vaøený brambor, voda s 

citronem, sirup zázvorový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  21.11.2022

Polévka kvìtáková s mrkví a vejci (1.1, 3, 7)

krùtí plátek na šalotce,vaøený brambor (1.1, 7), ovoce, voda s citronem, 

sirup pomeranè

Obìd 1

guláš z hlívy ústøièné se sojovými boby (1.1, 6, 7, 9), ovoce, sirup 

pomeranè, voda s citronem, chléb

2

D- zeleninová (7, 9)

krùtí kostky peèené, vaøený brambor, ovoce, voda s citronem, sirup 

pomeranè

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  22.11.2022

Polévka kukuøièný krém s petrželovým žervé (1.1, 3, 7, 9)

špagety po boloòsku (masová smìska) (1.1, 7, 9), voda s citronem, sirup 

multivitamín

Obìd 1

hovìzí pøírodní fillé,štouchaný brambor (1.1, 7), zeleninová obloha, 

voda s citronem, sirup multivitamín

2

D- kukuøièný krém (7)

bezlepkové tìstoviny s mlétým masem (12), voda s citronem, sirup 

multivitamín

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  23.11.2022

Polévka francouzská (1.1, 1.2, 1.3, 10, 3, 7, 9)

králíèí høbet na zeleninì,vaøené tìstoviny (1.1, 1.2, 10, 3, 7, 9), voda s 

citronem, èaj dobré ráno

Obìd 1

tìstovinový salát (tarhoòa) s  tuòákem a sýrem (1.1, 3, 4, 7), rohlík žitný 

(1.1, 1.2, 1.3, 11), voda s citronem, èaj dobré ráno

2

D- polévka zeleninová (9)

králièí maso na zeleninì (7, 9), bezlepkové tìstoviny, voda s citronem, 

èaj dobré ráno

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  24.11.2022

Polévka hrstková (1.1)

dukátová buchtièky s vanilkovým krémem (1.1, 3, 7), teplé mléko (7), 

voda s citronem

Obìd 1

marinovaný vepøový plátek se zelenými fazolkami,dušený kuskus (1.1, 

1.2, 7, 9), zeleninová obloha, voda s citronem, teplé mléko (7)

2

D- hrstková

dukátové buchtièky s vanilkovým krémem (3, 7), teplé mléko (7), voda s 

citronem

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  25.11.2022

Polévka pórková s krupicí (1.1, 3, 7, 9)

seèuánská kuøecí smìs ,vaøený brambor (1.1, 10, 11, 12, 3, 6, 7, 9), salát 

z èervené øepy, voda s citronem, jableèný mošt

Obìd 1

italské parmazánové rizoto s hráškem (1.1, 1.2, 10, 7, 9), salát èervená 

øepa, voda s citronem, jableèný mošt

2

D- pórková polévka (3, 7)

kuøecí èína (9), vaøený brambor, zeleninová obloha, voda s citronem, 

jableèný mošt

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  28.11.2022

Polévka bramborová s høíbky (1.1, 3, 7, 9)

bramborové gnocchi se zelím a slaninou (1.1, 1.2, 12, 14, 7, 9), ovoce, 

voda s citronem, èaj citronový

Obìd 1

kuøecí kousky peèené s bylinkovým koøením,vaøený brambor (1.1, 3, 7), 

ovoce, voda s citronem, èaj citronový

2

D- bramborová šumavská (3, 7)

kuøecí kousky peèené s bylinkovým koøením (3, 7), vaøený brambor, 

ovoce, voda s citronem, èaj citronový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  29.11.2022

Polévka  vloèková s mrkví (1.3, 3, 7)

guláš( z více druhù mas),houskový knedlík (1.1), voda s citronem, sirup 

jupí z èerného rybízu

Obìd 1

rizoto (pohankové) se zeleninou  a sýrem (7), kompot  tropický koktejl, 

voda s citronem, sirup jupí z èerného rybízu

2

D- mrkvová (9)

guláš z ( vice druhù mas) (10, 9), kukuøièný chléb, voda s citronem, 

sirup jupí z èerného rybízu

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  30.11.2022

Polévka zeleninová s jáhly (1.1, 1.3, 9)

losos peèený na bylinkách,vaøený brambor (4, 7), zeleninová obloha, 

voda s citronem, džus ananasový

Obìd 1

vepøenky s cibulí a hoøèicí,vaøený brambor (1.1, 1.2, 1.3, 10, 3, 7), 

zeleninová obloha, voda s citronem, džus ananasový

2

D- minestrone (3, 9)

vepøenky s cibulí (10, 3, 7, 9), vaøený brambor, zeleninová obloha, voda 

s citronem, džus ananasový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  01.12.2022

Polévka luštìninová se zeleninou (1.1, 7, 9)

nudle široké s mákem, tvarohem,máslem (1.1, 13, 3, 7), teplé mléko (7), 

voda s citronem

Obìd 1

gratinovaný krùtí plátek se sýrem mozzarella,rýže tøí druhù (1.1, 1.2, 1.3, 

3, 7), teplé mléko (7), voda s citronem

2

D- fazolová (9)

bezlepkové tìstoviny s mákem (7), teplé mléko (7), voda s citronemDieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  02.12.2022

Polévka  zeleninová s tìstovinou (1.1, 3, 7, 9)

kuøecí roláda se šunkou a sýrem,š´touchané brambory (1.1, 1.2, 1.3, 3, 7, 

9), zeleninová obloha, voda s citronem, sirup brusinka

Obìd 1

vepøové játra na slaninì po tyrolsku,š´touchaný brambor (1.1, 7), 

zeleninová obloha, voda s citronem, sirup brusinka

2

D- zeleninová (7, 9)

kuøecí roláda dekorovaná (3, 7, 9), brambory štouchané (7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup brusinka

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  05.12.2022

Polévka brokolicový krém se sýrem (1.1, 1.2, 7, 9)

masová smìs jemnì pikantní(vepøové,kuøecí maso),dušená rýže s 

kukuøicí (1.1), ovoce, voda s citronem, nápoj coca-cola, èokoládová 

figurka (5, 7, 8)

Obìd 1

kuskus se zeleninou a sýrem (1.1, 7, 9), ovoce, voda s citronem, sirup  

lesní smìs, èokoládová figurka (5, 7, 8)

2

D- brokolicová (7, 9)

masová smìs jemnì pikantní (kuøecí,vepøové maso), dušená rýže s 

kukuøicí, ovoce, voda s citronem, sirup  lesní smìs, èokoládová figurka 

(5, 7, 8)

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  06.12.2022

Polévka  mléèná køibská ( kroupy,vejce,kopr) (1.1, 1.3, 10, 7, 9)

lasagne s kuøecím masem a listovým špenátem (1.1, 3, 7), voda s 

citronem, nápoj mandarinkový

Obìd 1

vepøový pøírodní øízek na bazalce,dušený bulgur (1.1), zeleninová 

obloha, voda s citronem, nápoj mandarinkový

2

D- koprová s bramborem (3, 7)

vepøová kýta na kmínì ( nudlièky), vaøený brambor, zeleninová obloha, 

voda s citronem, nápoj mandarinkový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  07.12.2022

Polévka rajèatová s rýží (1.1, 7, 9)

rybí karbenátek pøírodní,vaøené brambory (1.1, 10, 3, 4, 7, 9), 

zeleninová obloha, voda s citronem, nápoj kiwi

Obìd 1

kuøecí steak na žampionech,vaøený brambor (1.1, 7), zeleninová obloha, 

voda s citronem, nápoj kiwi

2

D-polévka rajská (9)

kuøecí prsíèka se sýrem (7), vaøený brambor, zeleninová obloha, voda s 

citronem, nápoj kiwi

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  08.12.2022

Polévka vývar s játrovou  rýží (obsahuje lepek 1.1,1.2,1.3)3,9

masové koule v rajské omáèce,vaøené tìstoviny (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 12, 3, 

7), voda s citronem, nápoj jahodový

Obìd 1

Polévka vývar s játrovou rýží (obsahuje lepek)

hovìzí plátek na brusinkách,vaøené tìstoviny (1.1, 10, 12, 7, 9), voda s 

citronem, nápoj jahodový

2

Polévka vývar s tìstovinou (1.1, 3, 7, 9)

masové koule v rajské omáèce,vaøené bezlepkové tìstoviny (7, 9), voda 

s citronem, nápoj jahodový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  09.12.2022

Polévka èesneková s bramborem a vejci (7)

obalovaný kvìták,vaøené brambor (1.1, 3, 7), zeleninová obloha, voda s 

citronem, džus ovocný, smetanový dresink (7)

Obìd 1

fazolový guláš s vepøovým masem (1.1), chléb, voda s citronem, džus 

ovocný

2

D- èesneková  s bramborem (3, 9)

kvìtákový øízeèek se sýrem (3, 7), vaøený brambor, zeleninová obloha, 

voda s citronem, džus ovocný

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  12.12.2022

Polévka zeleninová s øapíkatým celerem (1.1, 9)

tortelini se sýrovou omáèkou (1.1, 3, 7, 9), voda s citronem, ovoce, 

nápoj mandarinkový

Obìd 1

vepøová peèenì dušená na  karotce,vaøemý brambor (1.1, 7, 9), ovoce, 

voda s citronem, nápoj mandarinkový

2

D- zeleninová (7, 9)

vepøový plátek na zeleninì, vaøený brambor, ovoce, voda s citronem, 

nápoj mandarinkový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  13.12.2022

Polévka èoèková (9)

smažený kuøecí øízek,bramborová kaše (1.1, 1.3, 11, 3, 7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, studené mléko

Obìd 1

Polévka èoèková (1.1, 9)

bramborové šulánky s mákem (1.1, 3, 7), voda s citronem, studené 

mléko

2

D - èoèková

smažený kuøecí øízek,bramborová kaše (3, 7), zeleninová obloha, voda s 

citronem, studené mléko

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  14.12.2022

Polévka mrkvová s dýní a zázvorem (1.1, 7, 9)

segedínský guláš speciál,chléb (1.1, 12, 7), voda s citronem, sirup  lesní 

smìs

Obìd 1

treska ( ryba) peèená na másle s bylinkami,vaøený brambor (4, 7), 

zeleninová obloha, voda s citronem, sirup  lesní smìs

2

D- mrkvová s dýní a zázvorem (7)

treska peèená na másle s citronem (4, 7), vaøený brambor, zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup  lesní smìs

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  15.12.2022

D- drožïová se zeleninou (7, 9)

hovìzí španìlský (rozlétaný) ptáèek,dušená rýže (1.1, 10, 3), zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup citronový s mátou

Obìd 1

Polévka drožïová s bramborem (1.1, 3, 7, 9)

kuøecí prsíèka na nudlièky po indicku(kari,žampiony),dušená rýže (1.1, 

7), zeleninová obloha, voda s citronem, sirup citronový s mátou

2

D- polévka kmínová (3, 7)

hovìzí roštìnka s cibulkou, dušená rýže, zeleninová obloha, voda s 

citronem, sirup citronový s mátou

Dieta 3

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pátek  16.12.2022

Polévka bramborová se sýrem (1.1, 7, 9)

kuøecí,krùtí tokáò,vaøené tìstoviny (1.1), voda s citronem, sirup 

ananasový, kompot  tropický koktejl

Obìd 1

houbové rizoto s parmazánem a èerstvou petrželkou (1.1, 7), zeleninová 

obloha, voda s citronem, sirup ananasový

2

D- bramborová se sýrem (3, 7, 9)

hovìzí stroganov(nudlièky,smetana) (3, 7), bezlepkové tìstoviny, voda s 

citronem, sirup ananasový

Dieta 3

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Pondìlí  19.12.2022

Polévka rybí se zeleninou (1.1, 3, 4, 7, 9)

vepøové maso na nudlièky,vaøený brambor (1.1, 7), ovoce, voda s 

citronem, džus mrkváèek(tropiko)

Obìd 1

D- rybí se zeleninou (4, 7, 9)

vepøová kýta na kmínì ( nudlièky), ovoce, vaøený brambor, voda s 

citronem, džus mrkváèek(tropiko)

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Úterý  20.12.2022

Polévka gulášová (1.1)

kuøecí kousky na ajvaru ,jasmínová rýže (1.1, 10, 11, 3, 7, 9), voda s 

citronem, nápoj jahodový, -

Obìd 1

D- gulášová

kuøecí smìs se zeleninou (9), dušená rýže, voda s citronem, nápoj 

jahodový

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Støeda  21.12.2022

Polévka zeleninová s kapáním sýrovým (1.1, 3, 7, 9)

èoèka na køibský zpùsob(brambor,vejce,zelí,mrkev) (1.1, 12, 3), 

chléb,rohlík (1.1, 1.2, 1.3), voda s citronem, èaj dobré ráno, ovoce

Obìd 1

D- polévka zeleninová (9)

èoèka na køibský zpùsob (brambor,mrkev,vejce,zelí) (12, 3, 9), 

kukuøièný chléb, voda s citronem, èaj dobré ráno

Dieta 2

Èís. jídlaDruh jídla Název jídla

Ètvrtek  22.12.2022

Polévka kyselice z podmáslí (1.1, 10, 12, 7)

vepøové rizoto se zeleninou a sýrem (7), zeleninová obloha, voda s 

citronem, sirup multivitamín

Obìd 1

D- kyselice se zelím (12, 7, 9)

vepøové rizoto se sýrem a zeleninou (7), zeleninová obloha, voda s 

citronem, sirup multivitamín

Dieta 2

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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2.2  Jídelníèek   01.09.2022 - 22.12.2022

Vytvoøeno:   25.01.2023  12:00:59

Zmìna jídel a alergenù vyhrazena.

.

.

.

.

.

Jídelní lístek sestavila: Romana Janèíková vedoucí školní jídelny

 .

Jídelní lístek schválil: Mgr. Zdenìk Mikoška øeditel školy

.

.

1)  lepek

1)  lepek

2)  obsahuje lepek žito

3)  vejce

5)  arašídy

7)  mléko

8)  skoøápkové plody

10)  hoøèice

12)  oxid siøièitý a siøièitany

13)  vlèí bob

1.1)  lepek pšenice

1.3)  lepek jeèmen

1.5)  lepek špalda

1)  obsahuje lepek pšenice

2)  korýši

2)  korýši

4)  ryby

6)  sója

7)  mléko

9)  celer

11)  sezam

13)  vlèí bob

14)  mìkkýši

1.2)  lepek žito

1.4)  lepek oves

1.6)  lepek kamut
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