
 Jídelní lístek – březen 2022                 
 

 Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
Út 
1/3 

Gulášová polévka (1) 
Kuřecí plátek přírodní, dušená rýže s kukuřičkou 
(1,7) 

Zeleninový kuskus s balkánským sýrem (1,7), 
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

St 
2/3 

Jemná zeleninová polévka 
(1,9) 

Hovězí kostky po námořnicku, těstoviny (1,3) 
Kuřecí stehýnko pečené na zahradní zelenině, 
vařený brambor (1,9) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Čt 
3/3 

Zelná polévka (1) 
Mexický karbanátek, bramborová kaše (1,3,7), 
zeleninový salát  

Krůtí nudličky v zeleninovém ragú, celozrnné 
těstoviny (1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Pá 
4/3 
 

Hovězí vývar s drožďovými 
nočky (1,3,9) 

Vepřový guláš, špecle (1,3) Kološvárské zelí s klobáskou (1,10,12) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Po 
7/3 

Celerový krém s krutónky 
(1,7,9) 

Kuřecí steak zdobený brokolicí a sýrem, vařený 
brambor (1,7) 

Čočkový salát se zeleninou (7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Út 
8/3 

Květáková polévka (1,7) 
Rybí rizoto se zeleninou a sýrem, kyselá okurka 
(1,4,7,10) 

Masové kuličky po srbsku, dušená rýže divoká (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

St 
9/3 

Zeleninový vývar s kuskusem 
(1,9) 

Hovězí kostky na paprice, těstoviny (1,3,7) 
Zeleninové lečo s uzeninou, vařený brambor 
(1,3,12) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Čt 
10/3 

Luštěninová polévka (1,9) 
Masová sekaná, vařený brambor (1,3,7), 
zeleninový salát 

Kuřecí kapsa plněná mozzarellou a rajčátkem, 
kuskus (1,7), zeleninový salát 

Voda s ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Pá  
11/3 

Krupicová polévka se 
zeleninou (1,9) 

Jogurtové knedlíčky s tvarohem a ovocným 
přelivem (1,3,7) 

Anglická hovězí roštěná s osmaženou cibulkou, 
šťouchaný brambor (1,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, mléko, ovocný 
čaj 

Po 
14/3 – 
18/3 

JARNÍ PRÁZDNINY    

  



 

Den Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
Po  
21/3 

Cizrnový krém (1,7) 
Vepřový řízek smažený, vařený brambor 
(1,3,7) 

Žemlovka s jablky a tvarohem (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, mléko, ovocný 
čaj 

Út 
22/3 

SVĚTOVÝ DEN VODY 
Zeleninový vývar s vločkou 
(1,9) 

Svíčková na smetaně s brusinkou, domácí 
houskový knedlík (1,3,7,9,10) 

Bulgureto s mletým masem a zeleninou (7), 
zeleninový salát 

Několik druhů 
ochucených vod 

St 
23/3 

Rybí polévka se zeleninou 
a osmaženým hráškem 
(1,4,9) 

Kuřecí plátek přírodní, tarhóňa s mrkví a 
pórkem (1,7) 

Hovězí kostky po debrecínsku, těstoviny 
(1,3,7,12) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Čt 
24/3 

Fazolová polévka (1) 
Krkonošská směs jater a vepřového masa, 
dušená rýže (1,7) 

Tilápie na másle, bramborové pyré (1,4,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Pá 
25/3 

Zeleninový boršč (1,7,9) 
Špaldové nudle se zeleninou a sýrem (1,3,7), 
ovocný kompot 

Vaječná omeleta s hráškem, vařený brambor 
(1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Po 
28/3 

Kmínová polévka s vejci 
(1,3,9) 

Moravský vrabec, dušený špenát, 
bramborový knedlík (1,3,7) 

Zapečené masové lasagne (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Út 
29/3 

Pórková polévka 
s bramborem (1) 

Masové „ Chilli con carne „ dušená rýže (1) Špecle s tuňákem a pórkem (1,3,4) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

St 
30/3 

Kapustová polévka 
s uzeným masem (1,7,12) 

Rybí file v těstíčku, bramborová kaše 
(1,3,4,7), zeleninový salát 

Vepřová kotletka přírodní, šunková rýže 
(1,7,12), zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Čt 
31/3 

Kuřecí vývar se zeleninou 
a domácím strouháním 
(1,3,9) 

Hovězí tokáň, těstoviny (1,3) 
Gratinované smetanové brambory se 
zeleninou a sýrem, kyselá okurka (1,7,10) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

 

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

JL- sestavila Magdalena Všetečková. Změna JL vyhrazena.  


