
 

 

  01.05.2023 05.05.2023 od 

 

do 

  
  

  
  
  

  
  
  

  

Pondělí 1.5.2023 

svátek práce - nevaří se Polévka 

Úterý 2.5.2023 

slepičí s játrovou rýží  (a: 01,03,07,09) Polévka 

nudlový nákyp s tvarohem a rozinkami, ovocná přesnídávka  (a: 01,03,07,08) oběd 1 

rizoto s tuňákem a zeleninou, okurka kyselá, ovocná přesnídávka  (a: 01,04) oběd 2 

horká čokoláda / sirup Nápoj 

Středa 3.5.2023 

z červené neloupané čočky se zeleninou  (a: 09) Polévka 

sekaná pečeně, brambory maštěné máslem, kompot nektarinkový  (a: 01,03,07) oběd 1 

kuřecí plátek přírodní, kuskus se zeleninou, kompot nektarinkový  (a: 01,07) oběd 2 

pomerančový džus Nápoj 

Čtvrtek 4.5.2023 

houbová horácká  (a: 01,07) Polévka 

kuře pečené na způsob bažanta, rýže dušená, salát hlávkový s polníčkem a 
rukolou  (a: 01) 

oběd 1 

neapolské nudle, salát hlávkový s polníčkem a rukolou  (a: 01,03,07,09) oběd 2 

čaj ovocný Nápoj 

Pátek 5.5.2023 

krupicová s vejcem  (a: 01,03,07,09) Polévka 

hovězí guláš, houskové knedlíky  (a: 01,03,07) oběd 1 

krůtí maso zapékané s bramborami, kompot míchaný  (a: 07) oběd 2 

bonno Nápoj 

01  
03  
04 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby 

07  
08  
09 

Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Celer 

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla. Jídlo obsahuje alergeny. 

Jídelní lístek sestavila vedoucí ŠJ Lada Kuchařová 
Oběd připravila vedoucí kuchařka Jana Ambrozová s kolektivem 
Změna jídelničku a alergenů vyhrazena! 
Strava je určena k přímé spotřebě! 



 

08.05.2023 12.05.2023 od 

 

do 

  
  

  
  
  

  
  
  

  

Pondělí 8.5.2023 

státní svátek - nevaří se Polévka 

Úterý 9.5.2023 

slepičí vývar s masem a nudlemi  (a: 01,03,07,09) Polévka 

uzené maso, hrachová kaše, chléb, okurek  (a: 01,03,07) oběd 1 

krútí játra na rajčatech, rýže dušená, okurek  (a: 01,07) oběd 2 

čaj bylinný Nápoj 

Středa 10.5.2023 

z míchaných luštěnin  (a: 01,09) Polévka 

rybí filé smažené, bramborová kaše, kompot z jižního ovoce  (a: 01,03,04,07) oběd 1 

krůtí maso se smetanovou omáčkou, těstoviny  (a: 01,03,07) oběd 2 

bonno Nápoj 

Čtvrtek 11.5.2023 

rýžová  (a: 01,07,09) Polévka 

masové kuličky, rajská omáčka, houskové knedlíky  (a: 01,03,07,09) oběd 1 

husarské kuře, brambory vařené oběd 2 

sirup Nápoj 

Pátek 12.5.2023 

hrstková  (a: 01,09) Polévka 

kuřecí na kari, rýže dušená, salát z čínského zelí s paprikou, kukuřicí a quinoou  
(a: 01,07) 

oběd 1 

bulgureto s vepřovým masem a zeleninou, salát z čínského zelí s paprikou, 
kukuřicí a quinoou  (a: 01,07) 

oběd 2 

minerálka Nápoj 

01  
03  
04 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby 

07  
09 

Mléko                          
Celer 

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla. Jídlo obsahuje alergeny. 

Jídelní lístek sestavila vedoucí ŠJ Lada Kuchařová 
Oběd připravila vedoucí kuchařka Jana Ambrozová s kolektivem 
Změna jídelničku a alergenů vyhrazena! 
Strava je určena k přímé spotřebě! 


