
 Jídelní lístek – duben 2022                 
 

 Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
Pá 
1/4 

Cizrnový krém s křupavou 
vložkou (1,7) 

Kari rizoto s mletým masem, zeleninou a sýrem 
(1,7), kyselá okurka 

Kuřecí plátek přírodní, zeleninové hranolky, 
jogurtový dip (1,7,9) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Po 
4/4 

MEZINÁRODNÍ DEN MRKVE 
Mrkvová polévka s vločkou 
(1,7) 

Vepřová kýta na smetaně, těstoviny (1,3,7,9) 
Zadělávaná baby karotka s hráškem, vařený 
brambor (1,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Út 
5/4 

Kmínová polévka se 
zeleninou a vejci (1,3,9) 

Plněné bramborové knedlíky salámem, bílé 
dušené zelí (1,3,7,10,12) 

Palačinky s jahodovým džemem a cukrem (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, mléko, ovocný 
čaj 

St 
6/4 
 

Zeleninový vývar s bulgurem 
(1,9) 

Znojemský guláš, vícezrnný knedlík (1,3,7,10) 
Maminčino kuře (1,3) 
(kuřecí stehýnko, těstoviny restované s játry) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Čt 
7/4 

Špenátová polévka 
s kuskusem (1,7) 

Tilápie na másle zdobená plátkem rajčete a 
sýrem, vařený brambor (1,4,7) 

Vepřová kotleta na česneku, dušená rýže (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Pá 
8/4 

Hovězí vývar s domácím 
drobením (1,3,9) 

Cizrna po milánsku, špagety (1,3,7) 
Pštrosí vejce, vařený brambor (1,3,7,10), 
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Po 
11/4 

Rybí polévka se zeleninou 
(1,4,9) 

Kapustový karbanátek, bramborová kaše 
(1,3,7,10), zeleninový salát 

Krůtí plátek ala bažant, bulgur (1,12), zeleninový 
salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Út 
12/4 

Zeleninový vývar 
s těstovinou (1,3,9) 

Kuřecí směs se zeleninou, dušená rýže (1) 
Brokolicové medailonky, bramborovo-celerové 
pyré (1,3,7) 

Voda s ovocem, džus, 
ovocný čaj 

St 
13/4 

VELIKONOČNÍ MENU 

Jemný hráškový krém s barevnými krutónky 
Pečená krkovička, červené zelí / velikonoční 
nádivka, šumavský knedlík (1,3,7,10) 
Dobrůtka od zajíčka 

------------------------------------------------------------- 
Voda s čerstvým 
ovocem, mléko, ovocný 
čaj 

 
 

                                                  14. –18. 4.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY                                                  

  



 

Den Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
Út 
19/4 

Kuřecí vývar s těstovinou 
(1,3,9) 

Šunkofleky, kyselá okurka (1,3,7,12) Hovězí perkelt, nočky (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

St 
20/4 

Čočková polévka (1,9) Kuřecí nudličky na pórku, dušená rýže (1,7) 
Rybí filé zapečené se zeleninou a sýrem, 
pečené batáty (1,4,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Čt 
21/4 

Zeleninový vývar 
s pohankou (9) 

Masový nákyp se zeleninou, vejci a sýrem, 
bramborová kaše (1,3,7), zeleninový salát 

Gnocchi se špenátem a kuřecím masem ve 
smetanové omáčce (1,3,7) 
 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Pá 
22/4 

Česnečka s opečeným 
toustíkem (1,3) 

Vepřové kostky po frankfurtsku, těstoviny 
(1,3,7,12) 

Cizrna s mletým masem a zeleninou (1,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Po 
25/4 

Vločková polévka se 
zeleninou (1,9) 

Sladké šišky s máslem, cukrem a opraženou 
strouhankou (1,3,7) 

Brněnský závitek, šťouchaný brambor (1,3,7) 
(kotleta plněná vejci a hráškem) 

Voda s čerstvým 
ovocem, mléko, ovocný 
čaj 

Út 
26/4 

Luštěninová polévka (1,9) 
Kuřecí plátek přírodní, císařská zelenina na 
másle, vařený brambor (1,7) 

Těstovinový salát s tuňákem (1,3,4,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

St 
27/4 

Zeleninový vývar 
s krupičkou (1,9) 

Hovězí maso na žampiónech ve smetanové 
omáčce, špecle 

Bramborák s kysaným zelím (1,3,7,10) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Čt 
28/4 

Rajčatová polévka 
s těstovinou (1,3,9) 

Zahradnické brambory zapečené s tvarohem 
a vejci (1,3,7), ovocný kompot 

Hrachová kaše, vařené vejce, kyselá okurka, 
chléb (1,3,7,10) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Pá 
29/4 

Bramborová polévka (1,9) Vepřová játra na cibulce, dušená rýže (1) 
Zeleninový kuskus sypaný mozzarellou (1,7), 
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

 

 

Oběd pro vás připravují: p. Alena Oplová, p. Michaela Pečinková                                                                         

JL- sestavila Magdalena Všetečková. Změna JL vyhrazena.  


