
 Jídelní lístek – září 2019                    
 

 Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
    1/10 

Út 
Luštěninová polévka (1,9) 

Zahradnická sekaná, bramborová kaše (1,3,7), 
zeleninový salát, ovoce 

Hovězí kostky po znojemsku, těstoviny (1,3,10), 
ovoce 

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

2-4/10 
St 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 

7/10 
Po 

Zeleninový vývar 
s bylinkovým drobením 
(1,3,9) 

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

Nočky ve smetanové omáčce s hlívou ústřičnou 
(1,7) 

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

8/10 
Út 

Kapustová polévka 
s bramborem (1) 

Hovězí kostky po cikánsku, dušená rýže basmati 
(1), ovoce 

Bulgureto se zeleninou a tofu sýrem (1,6),  
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

9/10 
St 

Jemná zeleninová polévka 
(1,9) 

Jogurtové knedlíčky s tvarohem a jahodovým 
přelivem (1,7) 

Kuřecí stehýnko pečené na kořenové zelenině, 
šťouchaný brambor (1) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléko, 
ovocný čaj 

10/9 
Čt 

Kuřecí vývar s jáhlou a 
zeleninou (1,9) 

Masové čufty, bramborová kaše (1,7), zeleninový 
salát 

Halušky s uzeným masem a zelím (1,10,12) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

11/10 
Pá 

Čočková polévka 
s bramborem (1,9) 

Celestýnské nudle se zeleninou a cizrnou (1,3), 
sladký dezert 

Plněné rajče jáhlovou směsí sypané tvarohem 
(1,7), sladký dezert 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

14/10 
Po 

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

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

Zeleninové placičky, vařený brambor (1,3,7), 
ovocný kompot 

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

15/10 
Út 

Frankfurtská polévka 
(1,12) 

Kari rizoto se zeleninou a kuřecím masem 
sypané sýrem (1,7,10), kyselá okurka, ovoce 

Špaldové nudle s kuřecími játry a pórkem 
(1,3), ovoce 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

16/10 
St 

Zeleninový vývar 
s bulgurem (1,9) 

Vepřová kotleta na žampiónech, špecle (1) 
Tilápie na másle s brokolicovým přelivem, 
vařený brambor (1,4,7), zeleninový salát 

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

17/10 
Čt 

Rybí polévka se zeleninou 
a kuskusem (1,4,9) 

Bramborové knedlíky plněné salámem, 
dušené bíle zelí (1,3,10) 

Kuřecí plátek přírodní, zeleninové hranolky, 
česnekový dip (1,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

18/10 
Pá 

Zeleninový krém 
s rajčatovými nudlemi 
(1,9) 

Fazolový guláš, chléb (1) Hovězí Stroganov, těstoviny (1,3,7,10) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 



Den Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 

21/10 
Po 

DEN JABLEK 
Krupicová polévka se 
zeleninou (1,9) 

Krůtí prso pečené, červené zelí s jablky, 
chlupatý knedlík (1,3,7) 

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

22/10 
Út 

Česneková polévka 
s opečeným celozrnným 
toustem a vejci (1,3,9) 

Bratislavská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,9) 
Zeleninový kuskus s kuřecími kousky a 
mozarellou (1,7), zeleninový salát 

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

23/10 
St 

Špenátová polévka (1,7) 
Smažené rybí filé, vařený brambor (1,3,4,7), 
zeleninový salát 

Plněný zelný list mletým masem, bulgur (1,3) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

24/10 
Čt 

Fazolová polévka (1) 
Kuřecí směs se zeleninou, dušená rýže 
basmati (1) 

Lasagne s mletým masem, rajčaty a sýrem 
(1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

25/10 
Pá 

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

Hrachová kaše, uzená plec, kyselá okurka 
(1,10,12) 

Krůtí steak, šťouchaný brambor (1), 
zeleninový salát 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

28/10 
Po 

STÁTNÍ SVÁTEK 

29-30/10 

Út 
PRÁZDNINY 

31/10 
Čt 

HALLOWEN 
Dýňová polévka se 
slunečnicovými semínky 
(1,7) 

Špagety z bažiny, hřbitovní muffiny  
(špagety se špenátem a kuřecími kousky) 
(1,3,7),  

Vykulené oči, hřbitovní muffiny 
(pštrosí vejce, vařený brambor, zeleninová 
obloha) (1,3,7),  

Krvavý punč, ovocný čaj 

 

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

JL- sestavila Magdalena Všetečková. Změna JL vyhrazena.  


