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 Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
    2. 9. 

PO 
Hrachová polévka s krutóny 
(1,7) 

Těstoviny tří barev s kuřecími kousky a zeleninou, 
sypané sýrem 

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

3. 9. 
ÚT 

Zeleninový vývar 
s pohankovou vločkou (1,9) 

Vepřové kostky v mrkvi, vařený brambor (1,7), 
ovoce 

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

4. 9. 
ST 

Brokolicový krém (1,7) 
Kuřecí plátek „ ala bažant „ dušená rýže basmati 
(1,12) 

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

5. 9. 
ČT 

Gulášová polévka (1) 
Rybí hamburger, bramborová kaše (1,3,4,7), 
zeleninový salát  

Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

6. 9. 
PÁ 

Zeleninový vývar s krupkami 
(1,9) 

Hovězí vařené, rajská omáčka, domácí houskový 
knedlík (1,3,7) 

Zapečené smetanové brambory se zeleninou 
sypané tvarohem (1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

9. 9. 
PO 

Luštěninová polévka s 
bramborem (1,9) 

Srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka (1,7,10) 
Krůtí roláda plněná listovým špenátem, 
šťouchaný brambor (1,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

10. 9. 
ÚT 

Rybí polévka se smaženým 
hráškem (1,4,7,9) 

Vepřová kýta na paprice, těstoviny (1,7), ovoce Bulgur s tuňákem a kukuřicí (1,4), ovoce 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

11. 9. 
ST 

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

Čivabčiči, vařený brambor, hořčice (1,7,10), 
zeleninová obloha 

Játra na cibulce, pórková rýže (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

12. 9. 
ČT 

Jemná zeleninová polévka 
(1,9) 

Hovězí guláš, špecle (1) 
Těstovinový salát se zeleninou, bílým jogurtem a 
vařeným vejcem (1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

13. 9. 
PÁ 

DEN ČOKOLÁDY 
Zeleninový vývar s kuskusem 
(1,9) 

Kuřecí řízek smažený, vařený brambor (1,3,7), 
zeleninová obloha 

Palačinky s nutelou (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléko, 
ovocný čaj 

  



 

Den Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
16. 9. 

PO 
Kuřecí vývar s bulgurem 
(1,9) 

Čočka na kyselo, uzená plec, kyselá okurka 
(1,10,12) 

Zapečené penne s mletým masem a sýrem 
(1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

17. 9. 
ÚT 

Cibulová polévka 
s opečeným celozrnným 
toustem (1) 

Masová směs, dušená basmati rýže (1), ovoce 
Zeleninový kuskus sypaný mozzarellou (1,7), 
ovoce 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

18. 9. 
ST 

Česká bramboračka (1,9) 
Kuřecí plátek přírodní, hrášek na másle, 
vařený brambor (1,7) 

Hovězí kostky po námořnicku, těstoviny 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

19. 9. 
ČT 

Zeleninový vývar 
s luštěninovými nudlemi 
(1,9) 

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

Losos na másle zdobený snítkem kopru a 
citrónem, šťouchaný brambor (1,4,7), 
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

20. 9. 
PÁ 

Rajčatová polévka 
s tarhóňou (1) 

Těstovinový nákyp se zeleninou, vejci a sýrem 
(1,3,7), ovocný kompot 

Vaječná omeleta, vařený brambor (1,7), 
zeleninová obloha 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

23. 9. 
PO 

Zeleninový vývar 
s pohankou (1,9) 

Hovězí perkelt, nočky (1,7) Kuřecí stehýnko na česneku, šoulet (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

24. 9. 
ÚT 

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

Gratinovaná treska na másle s plátkem 
rajčete a sýrem, vařený brambor (1,4,7) 

Smetanová houbová omáčka, hovězí maso 
vařené, vícezrnný knedlík (1,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

25. 9. 
ST 

Mrkvová polévka s jáhlou 
(1) 

Jahodové knedlíky s tvarohem, cukrem a 
máslem (1,3,7) 

Králičí ragú, těstoviny (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléko, 
ovocný čaj 

26. 9. 
ČT 

Masový krém s cizrnou 
(1,7) 

Přírodní krůtí plátek, rýže s kukuřicí (1), 
zeleninový salát 

Květákové placičky, vařený brambor (1,3,7), 
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

27. 9. 
PÁ 

Ovarová polévka 
s bramborem a krupkami 
(1) 

Boloňské špagety se sýrem (1,3,7) 
Kuřecí špíz s červenou paprikou a slaninou, 
kuskus (1,7,12) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

30. 9. 
PO 

Hovězí vývar se zeleninou 
a abecedou (1,3,9) 

Kovbojské fazole, chléb (1,12) 
Koprová omáčka, vařené vejce, vařený 
brambor (1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

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

JL- sestavila Magdalena Všetečková. Změna JL vyhrazena.  


