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 Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 

4/11 
po 

HALLOWEN 
Tajemná dýňová polévka se 
slunečnicovými semínky 
(1,7,8) 

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

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

Krvavý punč, voda 
s čerstvým ovocem, 
mléčný koktejl 

5/11 
út 

Krupicová polévka se 
zeleninou (1,9) 

Rozlítaný španělský ptáček, dušená rýže basmati 
(1,3,10,12), ovoce 

Maminčino kuře (stehýnko pečené, těstoviny 
s kuřecími játry)(1,3), ovoce 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

6/11 
st 

Polévka ze zeleného hrášku 
(1,7) 

Holandský řízek, bramborová kaše (1,3,7), 
zeleninový salát 

Krupicová kaše zdobená kakaem, cukrem (1,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléko, 
ovocný čaj 

7/11 
čt 

Hovězí vývar se zeleninou a 
jáhly (1,9) 

Italský guláš „ Zbruf “, těstoviny (1,3,7) 
Filé v sýrovém obalu, šťouchaný brambor (1,4,7), 
zeleninová obloha 

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

8/11 
pá 

Fazolová polévka (1) 
Kuřecí plátek přírodní, baby mrkev na másle, 
vařený brambor (1,7) 

Hovězí chilli con carne, divoká rýže (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

11/11 
po 

Pórková polévka 
s bramborem (1) 

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7) 
Svatomartinská pečená kachna, červené zelí, 
bramborový knedlík (1,10) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléko, 
ovocný čaj 

12/11 
út 

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

Vepřové nudličky na pórku, dušená rýže basmati 
(1), ovoce 

Makaróny s rajčaty a sýrem (1,3,7), ovoce 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

13/11 
st 

Drůbeží polévka s játrovým 
drobením (1,3,9) 

Tilápie  na másle zdobená fazolovým luskem, 
vařený brambor (1,4,7), zeleninový salát 

Cizrna s mletým masem a zeleninou (1,7), 
zeleninový salát 

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

14/11 
čt 

Kulajda (1,3,9) Hovězí vařené, rajská omáčka, těstoviny (1,3,9) Kuřecí čína, bulgur (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

15/11 
pá 

Jemná zeleninová polévka 
s pohankovou vločkou (1,9) 

Zapečené luštěninové krupeto (černá čočka, 
hrách, kroupy, česnek, sýr), kyselá okurka (1,7) 

Brokolicový nákyp, vařený brambor, zeleninová 
obloha (1,3,7) 

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

  



 

Den Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
18/11 

po 
Zeleninový vývar 
s kuskusem (1,9) 

Vepřová kýta na smetaně, domácí více zrnný 
knedlík (1,3,7) 

Zeleninový salát s bílým jogurtem 
a tortelinou (1,3,7) 

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

19/11 
út 

Gulášová polévka (1) Šunkofleky, kyselá okurka (1,3,7,10), ovoce 
Masové kuličky po srbsku, dušená rýže 
basmati (1,10) 

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

20/11 
st 

Luštěninová polévka (1,9) 
Krůtí plátek přírodní, tarhóňa s pórkem a 
mrkví (1,7), zeleninový salát 

Smažený květák, vařený brambor, jogurtový 
dip (1,3,7), zeleninový salát 

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

21/11 
čt 

Rybí polévka s cibulovými 
kolečky (1,4,7,9) 

Hovězí kostky v kapustě, vařený brambor (1) 
Krůtí roláda plněná vejci a houbami, kuskus 
(1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

22/11 
pá 

Kmínová polévka s vejci a 
špenátovými nudlemi 
(1,3,9) 

Zeleninové rizoto s kuřecími kousky sypané 
sýrem, kyselá okurka (1,7,10), sladký dezert 

Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařený brambor, 
zeleninová obloha (1,7,10), sladký dezert 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

25/11 
po 

Bramborová polévka 
s houbami (1,9) 

Masový prejt, kysané zelí, vařený brambor 
(1,3,7,10) 

Těstovinoví motýlci s tvarohem a broskví 
(1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléko, 
ovocný čaj 

26/11 
út 

Kuřecí vývar s těstovinou 
(1,3,9) 

Vepřové zeleninové ragú, špecle (1,7), ovoce 
Králičí nudličky na česneku, chlupatý knedlík 
(1), ovoce 

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

27/11 
st 

Brokolicový krém 
s krutónky (1,7) 

Treska gratinovaná s rajčaty a sýrem, vařený 
brambor (1,4,7) 

Kološvarské zelí s klobáskou (1,7,12) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, mléčný 
koktejl, ovocný čaj 

28/11 
čt 

Zeleninový vývar 
s vaječnou jíškou (1,3,9) 

Debrecínský guláš, těstoviny (1,3,12) 
Smetanové brambory se zeleninou (1,3,7), 
kompot 

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

29/11 
pá 

Bezmasý ruský boršč 
(1,9,10) 

Mexické karbanátky (mleté maso, fazole), 
bramborová kaše, zeleninový salát 

Celestýnské nudle s tuňákem, kukuřičkou a 
pórkem (1,3,4,7), zeleninový salát 

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