
pondělí: MŠ UZAVŘENA

úterý: SILVESTR

středa: SVÁTEK

čtvrtek: MŠ UZAVŘENA

pátek: veka s máslem a plátkem sýra, jablko, mléko 1,3,7

krupicová polévka s vejci 1,3,9

rybí filé, kuskus, zeleninová obloha, džus 1,4

chléb s lučinou, rajče, mléko 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
30.12. 2019 – 5.1. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: sládkův chléb, pomazánka z ryb v tomatě, mandarinka, čaj 1,3,4,7,11

čočková polévka 1,9

dušená zelenina na másle, brambory, džus 1,7

dalamánek s máslem a plátkem sýra, okurka, mléko 1,3,7,11

úterý: chléb, liptovská pomazánka, banán, mléko 1,3,7

jarní polévka s jáhlama 1,9

hovězí plátek, křenová om. houskový knedlík se špaldovou moukou, džus 1,3,7

chléb moskva, tvaroh s pažitkou, mléko 1,3,7

středa: vločková kaše sypaná kakaem, jablko, čaj 1,7

gulášová polévka 1,7

bulgurové krupeto s vepřovým masem sypané sýrem, zelný salát, džus 1,7

chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, mléko 1,3,7

čtvrtek: veka, pórková pomazánka, hroznové víno, vanilkové mléko 1,3,7

brokolicová polévka 1,7

fazolový guláš se zeleninou, chléb, guláš 1,3,7

mrkvový perník s džemem, mléko 1,3,7

pátek: lámankový chléb, čočková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10,11

bramboračka 1,7,9

rýžový nákyp se švestkami, mléko 1,3,7

chléb, pomazánka z taveného sýra, rajče, mléko 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
6.1. 2020 – 12.1. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, vajíčková pomazánka, banán, kakao 1,3,7,10

fazolová polévka 1,7,9

bramborové špalíčky se zelím a cibulkou, džus 1,3

rohlík s máslem a džemem, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, budapešťská pomazánka, hroznové víno, mléko 1,3,7,11

rajská polévka s bulgurem 1

losos na másle, šťouchané brambory, zeleninový salát, džus 1,4,7

dalamánek, sýrová pomazánka, okurka, mléko 1,3,7,11

středa: sezamová večka, pomazánka z tuňáka, mandarinka, čaj 1,3,4,7,10,11

drůbková polévka s bylinkovými nočky 1,3,9

pečené kuře na kari, rýže, mrkvový salát 1,7

chléb s kapiovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, hermelínová pomazánka, jablko, vanilkové mléko 1,3,7,11

cibulačka se sýrem 1,7

telecí líčka na kořenové zelenině, bramborová kaše, džus 1,7,9

dvoubarevný perník s čokoládovou polevou, mléko 1,3,7

pátek: chléb, tofu pomazánka, pomeranč, čaj 1,3,7,10

pórková polévka s bramborem 1,7

boloňské špagety sypané sýrem, džus 1,3,7

skořicové lupínky s mlékem, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
13.1. – 19.1. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, pomazánka z olejovek, pomaranč, čaj 1,3,4,7,10

mrkvová polévka skuskusem 1

čočka po brněnsku s vařeným vejcem a zelný salát, džus 1,3

dalamánek s křenovým máslem, rajče, mléko 1,3,7,11

úterý: sládkův chléb, drožďová pomazánka, banán, bílá káva 1,3,7,10,11

zeleninová polévka s vaječnou jíškou 1,3,9

sekaná pečeně, bramborová kaše, salát z červené řepy, džus 1,3,7

chléb, tvarohová pomazánka, okurka, mléko 1,3,7

středa: rýžová kaše, jablko, čaj 1,7

hrstková polévka 1,9

krůtí maso na česneku s nočky a špenátem, džus 1,3,7

chléb s bylinkovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: grahamová veka , pomazánka z červené čočky, hroznové víno, čaj 1,3,7,11

květáková polévka 1,7

telecí maso s opečeným bramborem, ratatouile zelenina, džus 1

perník s tvarohem a džemem, mléko 1,3,7

pátek: lámankový chléb, pomazánka z červené řepy, mandarinka, čaj 1,3,7

rybí polévka s nočky 1,3,4,7

zapečené špecle s tvarohem a mangem, mléko 1,3,7

chléb s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

20.1. – 26.1. 2020 

 jídelní lístek



pondělí: loupáček s máslem, jablko, mléko 1,3,7

jarní polévka s kroupami 9

vepřové maso na žampionech, barevné těstoviny, džus 1,3,7

lámankový chléb, česneková pomazánka, paprika, čaj 1,3,7,11

úterý: sládkův chléb, fazolová pomazánka, mandarinka, čaj 1,3,7,10,11

špenátová polévka s bramborem 1,3,7

pečený sumeček na másle, kuskus se zeleninou, okurkový salát 1,4,7

chléb s pomazánkovým máslem a strouhanou mrkví, mléko 1,3,7

středa: chléb, rybí pomazánka, banán, čaj 1,3,4,7

vločková polévka 9

obal. květák s bramborem a smetanovou zálivkou, ledový salát, džus 1,3,7

grahamový rohlík s apetitem, okurka, mléko 1,3,7

čtvrtek: slunečnicový chléb, tvarohová pom. se zeleninou, jablko, bílá káva 1,3,7,11

kmínová polévka s vejci 1,3,9

telecí ptáček, knedlík s kukuřičnou moukou, džus 1,3,7,10

drobenkový koláč s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: veka s máslem a plátkem sýra, hroznové víno, mléko 1,3,7

cizrnová polévka s drcenými rajčaty 1

pečené kuře na mrkvi, rýže, džus 1

meruňkový jogurt s lupínky, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
27.1. – 2.2. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, budapešťská pomazánka, banán, mléko 1,3,7

zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky 1,3,9

rizoto z černé čočky a těstovin, zelný salát s koprem, džus 1,3

lámankový chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, rajče, mléko 1,3,7,11

úterý: slunečnicový chléb, mrkvová pomazánka, mandarinka, čaj 1,3,7,11

gulášová polévka 9

hovězí plátek, rajská omáčka, celozrnné těstoviny, džus 1,3

chléb, pomazánka z kozího sýra, okurka, mléko 1,3,7

středa: pohanková kaše, jablko, čaj 1,7

hovězí polévka srýží a hráškem 1,9

vepř.maso po švýcarsku, bramborovo batátové pyré, strouhaná mrkev s kukuřicí, džus 1,3,7

chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, mléko 1,3,7

čtvrtek: sládkův chléb, cizrnová pom.s kurkumou, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,10,11

bramboračka 1,7,9

krůtí nudličky se zeleninou, jasmínová rýže, džus 1

čokoládové brownies, mléko 1,3,7

pátek: grahamová veka, rybí pomazánka, pomeranč, čaj 1,3,4,7,10

jarní polévka s červenou čočkou 1,7

honzíkovy buchty s tvarohem, mléko 1,3,7

chléb, tvarohová pomazánka s jarní cibulkou, mléko 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

 jídelní lístek
3.2. – 9.2. 2020 



pondělí: chléb, hermelínová pomazánka, banán, vanilkové mléko 1,3,7

květáková polévka 1,7

tarhoňa s tuňákem a zeleninou, salát z červené řepy, džus 1,4

rohlík s máslem a džemem, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, pomazánka z pečeného masa, mandarinka, čaj 1,3,7,10,11

zeleninová polévka s jáhlama 1,9

mexický guláš s fazolemi, chléb, džus 1,3,7

slunečnicový chléb s tvarohem a pažitkou, mléko 1,3,7,11

středa: dalamánek, fazolová pomazánka, hroznové víno, mléko 1,3,7,11

jarní polévka s bylinkovými nočky 1,9

vepřová sekaná s ovesnými vločkami, brambory, zeleninová obloha, džus 1,3,7

chléb s kapiovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, topinková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10,11

drůbková polévka s bulgurem 1,3,9

koprová omáčka s vařeným vejcem, brambor, džus 1,3,7

šlehaný tvaroh s ovocem, piškoty, čaj 1,3,7

pátek: veka, pomazánka z ryb v tomatě, pmeranč, mléko 1,3,4,7

čočková polévka 1

jelení kostky s aivarem, rýže, džus 1

perník s tvarohem a džemem,mléko 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
10.2. – 16.2. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: dalamánek, tuňáková pomazánka, hroznové víno, čaj 1,3,4,7,10,11

kuřecí polévka s těstovinovými mušličkami 1,7,9

žemlovka s jablky a tvarohem, mléko 1,3,7

veka s máslem a plátkem sýra, okurka, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, tvarohová pomazánka s aivarem, banán, vanilkové mléko 1,3,7,11

zelňačka 1,7

zapečená zelenina s tofu, bramborová kaše, okurkový salát 3,7

chléb, křenová pomazánka, rajče, mléko 1,3,7

středa: jáhlová kaše, jablko, čaj 1,7

hrachová polévka s opraženou houskou 1,3

telecí líčka na smetaně s kořenovou zeleninou, houskový knedlík, džus 1,3,7

selský rohlík, mrkvová pomazánka, mléko 1,3,7,11

čtvrtek: lámankový chléb, čočková pomazánka, mandarinka, čaj 1,3,7,10,11

zeleninová polévka s cizrnovými pepitkami 1,9

kachní prsa, špenát, bramborové špalíčky, džus 1,3,7

bublanina s lesním ovocem, mléko 1,3,7

pátek: chléb, vajíčková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10

celerová polévka s nočky ze špaldové mouky 1,3,9

vepřová panenka na tymiánu, tarhoňa, ledový salát, džus 1,7

ovocný jogurt s čoko kuličkami, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
17.2. – 23.2. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: dalamánek, pomazánka z kozího sýra, banán, kakao 1,3,7,11

mrkvová polévka s ovesnými vločkami 1

obalované rybí filé se sýrem, brambory, zeleninová obloha, džus 1,3,4,7

chléb s kapiovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, masová pomazánka, mandarinka, čaj 1,3,7,10,11

cibulačka se sýrem 1,7

kuře na paprice s kukuřičnými těstovinami, džus 1,3,7

slunečnicový chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, rajče, mléko 1,3,7,11

středa: rohlík s máslem a medem, jablko, mléko 1,3,7

česnečka 3,9

telecí maso v kapustě, bramborová kaše, džus 1

chléb s bylinkovým máslem, okurka, mléko 1,3,7

čtvrtek: chléb, tofu pomazánka, jablko, vanilkové mléko 1,3,7,10

fazolová polévka 1,7,9

vepřový plátek s kuličkovým triem, rýže, džus 1,7

čokoládový perník s povidly, mléko 1,3,7

pátek: lámankový chléb, pomazánka z olejovek, hroznové víno, čaj 1,3,4,7,10,11

drůbková polévka s těstovinami 1,3,9

budulínkova kaše s vařeným vejcem, kysané zelí, džus 3

chléb s apetitem, paprika, mléko 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

24.2. – 1.3. 2020 

 jídelní lístek



pondělí: vločková kaše sypaná kakaem, jablko, čaj 1,7

rybí polévka s nočky 1,3,4,7,9

květákový mozeček, brambory, zeleninový salát, džus 3,7

chléb moskva, tvaroh s pažitkou, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, pomazánka z tuňáka, pomeranč, čaj 1,3,4,7,11

bramboračka 1,7,9

dukátové buchtičky se šodó, čaj 1,3,7

chléb, budapešťská pomazánka, paprika, mléko 1,3,7

středa: dhléb, drožďová pomazánka, banán, bílá káva 1,3,7,10

zeleninová polévka se žlutou čočkou 9

hovězí plátek, rajská omáčka s těstovinovými vrtulkami, džus 1,3

grahamový rohlík s lučinou a ředkvičkami, mléko 1,3,7

čtvrtek: veka, sýrová pomazánka s česnekem, hroznové víno, kakao 1,3,7

dýňová polévka se slunečnicovými semínky 1,7

čevabčiči, bramborovo mrkvové pyré, celerový salát, džus 1,3,7,9

jogurtový koláč s jablky, mléko 1,3,7

pátek: lámankový chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, jablko, mléko 1,3,7,11

jarní polévka s kuskusem 1,9

kuřecí nudličky na pórku, rýže, džus 1

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
2.3. – 8.3. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: grahamová veka, liptovská pomazánka, banán, mléko 1,3,7

italská polévka s drcenými rajčaty a těstovinami 1,3

bulgurové krupeto s tuňákem a zeleninou syp.sýrem, červená řepa, džus 1,4,7

chléb s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, mléko 1,3,7

úterý: lámankový chléb, cizrnová pomazánka, pomeranč, čaj 1,3,7,10,11

květáková polévka 1,7

kuřecí nudličky na kari, barevné těstoviny, džus 1,3,7

sládkův chléb, tvarohová pomazánka, okurka, mléko 1,3,7,11

středa: dalamánek, topinková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10,11

hovězí polévka s rýží 9

čočkový eintopf, kysané zelí, džus

chléb, mrkvové máslo, mléko 1,3,7

čtvrtek: chléb moskva, pórková pomazánka, hroznové níno, vanilkové mléko 1,3,7

mléčná polévka s bazalkovými nočky 1,3,7

telecí guláš, houskový knedlík s kukuřičnou moukou, džus 1,3,7

dvoubarevný perník, mléko 1,3,7

pátek: chléb, pomazánka z makrely, jablko, čaj 1,3,4,7,10

hrachová polévka s opraženou houskou 1,3

vepřové maso na leču, brambor, džus 1

čokoládový nesqik s mlékem, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
9.3. – 15.3. 2020 

obsahuje alergen:



pondělí: brumík s mlékem, jablko 1,3,7

kuřecí polévka s těstovinovými kytičkami 1,3,9

bramborové šišky s cibulkou a špenátem, džus 1,3,7

chléb moskva s máslem a plátkem sýra, okurka, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, sýrová pomazánka, jahody, čaj 1,3,7,11

zeleninová polévka s vejci a krupičkou 1,3,9

treska na kořenové zelenině, šťouchané brambory, mrkvový salát 1,4,7,9

rohlík, tvarohová pomazánka s pažitkou, mléko 1,3,7

středa: veka, vajíčková pomazánka, banán, bílá káva 1,3,7,10

pórková polévka 1,7

vepřové kostky na česneku, houskový knedlík ze špaldové mouky, džus 1,3,7

chléb s lučinou a ředkvičkami, mléko 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, čočková pomazánka, jablko, kakao 1,3,7,10,11

cibulačka s bramborem 1,7

jelení maso na smetaně, hrášková rýže, džus 1,3,7

perník s tvarohem a džemem, mléko 1,3,7

pátek: chléb, tuňáková pomazánka, hroznové víno, čaj 1,3,4,7,10

fazolová polévka 1,7,9

zapečené těstoviny s kuřecím masem, salát z červené řepy, džus 1,3,7

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
18.5.-24.5.2020

obsahuje alergen:



pondělí: lámankový chléb, pórková pomazánka, banán, vanilkové mléko 1,3,7,11

rybí polévka s bylinkovými nočky 1,3,4,9,7

zeleninové trio na másle, brambory, okurkový salát 7

rohlík s křenovým máslem, paprika, čaj 1,3,7

úterý: chléb, pomazánka z olejovek, hroznové víno, čaj 1,3,4,7

bramboračka 1,7,9

žemlovka s jablky a tvarohem, mléko 1,3,7

sládkův chléb s máslem a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7,11

středa: veka, pomazánka ze strouhaného sýra, jablko, kakao 1,3,7

drožďová polévka s ovesnými vločkami 1,7,9

kuřecí maso na houbách, nočky, ledový salát, džus 1,3,7

chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou, mléko 1,3,7

čtvrtek: moskevský chléb, pomazánka z červené řepy, kedluben, čaj 1,3,7

zeleninová polévka s vaječnou jíškou 1,3,9

vepřové nudličky na leču, těstovinové mašličky, minerálka 1,3

ořechovník s džemem, mléko 1,3,7,8

pátek: chléb, liptovská pomazánka, jablko, mléko s kokosovou příchutí 1,3,7

květáková polévka 1,7

čočka s vejcem a okurkou, džus 1,3

čokoládový nesqik s mlékem, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

25.5.-31.5.2020
obsahuje alergen:

 jídelní lístek



pondělí: chléb moskva, pomazánka z červené čočky, jahody, čaj 1,3,7,10

kulajda 1,3,7

kuskus se zeleninou sypaný sýrem, ledový salát s kozím sýrem, džus 1,7

selský rohlík s bylinkovou lučinou, rajče, mléko 1,3,7

úterý: pohanková kaše, jablko, čaj 1,7

cizrnová polévka s drcenými rajčaty 1

obalované rybí filé, brambory, bylinková zálivka, zeleninová obloha, džus 1,3,4,7

chléb, mrkvová pomazánka, mléko 1,3,7

středa: grahamová veka, sýrová pomazánka, hroznové víno, vanilkové mléko 1,3,7

kuřecí polévka s kapáním 1,3,9

sekaná pečeně s rajskou omáčkou a těstovinami, džus 1,3

chléb s máslem a vařeným vejcem, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, drožďová pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10,11

dýňová krémová polévka s tarhoňou 1

kuřecí plátek s rýží, celerový salát, minerálka 1,9

bábovka, mléko 1,3,7

pátek: chléb, pomazánka z tuňáka, banán, čaj 1,3,4,7,10

česnečka s kroupami 3,9

jelení guláš na paprice, houskový knedlík, džus 1,3,7

šlehaný tvaroh s jahodami, čaj 7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

 jídelní lístek
1.6.-7.6.2020



pondělí: veka, pomazánka z olejovek, jahody, čaj 1,3,4,7,10

gulášová polévka z hlívy ústřičné 1,7

zapečené špecle s tvarohem a ovocem, mléko 1,3,7

chléb s kapiovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

úterý: chléb moskva, myšpulínova pomazánka, banán, bílá káva 1,3,7,10

zeleninová polévka s cizrnovými pepitkami 1,9

pečené kuře, tarhoňa, zeleninový salát, džus 1,7

slunečnicový chléb, pomazánkové máslo s ředkvičkami, mléko 1,3,7,11

středa: dalamánek, budapešťská pomazánka, jablko, mléko 1,3,7,11

polévka ze zeleného hrášku s opraženou houskou 1,3,7

vepřové maso s aivarem, brambory, džus 1

selský rohlík s máslem a plátkem sýra, okurka, mléko 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, hroznové víno, čaj 1,3,7,11

drůbková polévka s těstovinami 1,3,9

hovězí plátek, křenová omáčka, houskový knedlík, džus 1,3,7

bublanina s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: chléb, hermelínová pomazánka, jablko, vanilkové mléko 1,3,7

pórková polévka se sýrem 1,7

zeleninové rizoto s čočkou beluga sypané sýrem, zelný salát, džus 1,7

ovocný jogurt s čokoládovými kuličkami, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
8.6.-14.6.2020

obsahuje alergen:



pondělí: dalamánek, pomazánka z kozího sýra, banán, mléko 1,3,7,11

jarní polévka s kroupami 1,9

krůtí nudličky se zeleninou, rýžové nudle, džus 1

chléb, česneková pomazánka, paprika, čaj 1,3,7

úterý: veka, pomazánka z tofu, jahody, vanilkové mléko 1,3,7,10

špenátová polévka 1,3,7

falešný ptáček z telecího masa, rýže, džus 1,3,9

lámankový chléb s lučinou a pažitkou, čaj 1,3,7,11

středa: chléb moskva, pomazánka z makrely, hroznové víno, čaj 1,3,4,7,10

bramboračka 1,7,9

kovbojské fazole, chléb, džus 1

selský rohlík s apetitem, rajče, mléko 1,3,7

čtvrtek: slunečnicový chléb, tvarohová pomazánka s pórkem, jablko, mléko 1,3,7,11

krupicová polévka s vejci 1,3,9

sekaná pečeně, bramborovo celerové pyré, zeleninová obloha, džus 1,3,7,9

jogurtový perník s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: sládkův chléb, vajíčková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10,11

čočková polévka 1

těstovinové vrtulky s tuňákem sypané sýrem, zeleninový salát, džus 1,3,4,7

přesnídávka s piškoty, čaj 1,3

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
15.6.-21.6.2020

obsahuje alergen:



pondělí: dalamánek, pomazánka z ryb v tomatě, jahody, čaj 1,3,4,7

rajská polévka s těstovinami 1,7

obalovaný květák, brambory, smetanová zálivka, okurkový salát 1,3,7

chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, mléko 1,3,7

úterý: grahamová veka, tvarohová pomazánka s ajvarem, banán, kakao 1,3,7,11

hovězí polévka s hráškem a rýží 9

kuře na leču, sedlácké špecle, džus 1,7

lámankový chléb, pomazánka z nivy, okurka, mléko 1,3,7,11

středa: slunečnicový chléb s máslem a plátkem sýra, hroznové víno, mléko 1,3,7

zeleninová polévka s červenou čočkou 9

hovězí guláš, houskový knedlík, džus 1,3,7

chléb, budapešťská pomazánka, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: chléb moskva, pomazánka z červené řepy, meloun, čaj 1,3,7

drůbková polévka s nudlema 1,3,9

vepřové maso na houbách, rýžové těstoviny, džus 1,3,7

perník s tvarohem a džemem, mléko 1,3,7

pátek: chléb, cizrnová pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10

rybí polévka s bylinkovými nočky 1,3,4,7,9

rýžový nákyp s meruňkami, mléko 1,3,7

toustový chléb s lučinou a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

 jídelní lístek
22.6.-28.6. 2020



pondělí: dalamánek, sýrová pomazánka s česnekem, banán, mléko 1,3,7,11

cizrnová polévka s rajčaty 1

kedlubnová omáčka, vařené vejce, brambor, džus 1,3,7

rohlík s bylinkovou lučinou, okurka, čaj 1,3,7

úterý: chléb moskva, čočková pomazánka, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,11

zeleninová polévka s pohankou 9

pečené kuře, tarhoňa, ledový salát, džus 1,7

broskvová přesnídávka s piškoty, čaj 1,3,7

středa: chléb, tvarohová pomazánka se zeleninou, jablko, mléko 1,3,7

polévka z vaječné jíšky 1,3,9

telecí kostky na majoránce, rýže, džus 1

grahamová veka, vajíčková pomazánka, paprika, čaj 1,3,7,10

čtvrtek: lámankový chléb, pomazánka z tuňáka, meloun, čaj 1,3,4,7,11

brokolicová polévka 1,7

kuskus s vepřovým masem sypaný sýrem, salát z červené řepy, džus 1,7

perník s jablky, mléko 1,3,7

pátek: rýžová kaše, jablko, čaj 1,7

drůbková polévka s kapáním 1,3,9

špagety s drcenými rajčaty a sýrem, džus 1,3,7

chléb s apetitem, rajče, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
29.6.-5.7.2020

obsahuje alergen:



pondělí:

S V Á T E K

úterý: loupáček s máslem, jeblko, mléko 1,3,7

čočková polévka 1,9

krůtí směs se zeleninou, rýže, džus 1

chléb, budapešťská pomazánka, paprika, mléko 1,3,7

středa: lámankový chléb, pórková pomazánka, banán, vanilkové mléko 1,3,7,10,11

mrkvová polévka 1

rybí filé na másle, tarhoňa, zeleninový salát, džus 1,4,7

selský rohlík s máslem a plátkem sýra, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: chléb moskva, rybí pomazánka, meloun, čaj 1,3,4,7

zeleninová polévka s rýží 1,9

vepřová líčka na kořenové zelenině, brambory, džus 1,9

perník s povidly, mléko 1,3,7

pátek: veka, pomazánka z pečeného masa, jablko, bílá káva 1,3,7,10

špenátová polévka s opraženou houskou 1,3,7

těstovinový salát s luštěninami a zeleninou sypaný sýrem, džus 1,3,7

chléb s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
6.7.-12.7.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, liptovská pomazánka, meloun, čaj 1,3,7,10

nudlová polévka 1,3,9

čočka po brněnsku, vejce, okurka, džus 1,3

nesqik s mlékem, čaj 1,3,7

úterý: lámankový chléb, pomazánka z makrely, banán, čaj 1,3,4,7,11

krupicová polévka s vejci 1,3,9

vepřové maso v mrkvi, brambory, džus 1,7

veka s kapiovým máslem, rajče, čaj 1,3,7

středa: chléb moskva, myšpulínova pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7

květáková polévka 1,7

bulgurové krupeto s telecím masem, salát se smetanovou zálivkou, džus 7

chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, mléko 1,3,7

čtvrtek: dalamánek, pomazánka ze strouhaného sýra, hroznové víno, mléko 1,3,7,11

zeleninová polévka s tarhoňou 1,9

kuře na paprice, rýže, džus 1,7

bublanina s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: chléb, zeleninová pomazánka, jablko, vanilkové mléko 1,3,7

gulášová polévka 1

žemlovka s jablky a tvarohem, mléko 1,3,7

sládkův chléb s apetitem, rajče, džus 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
13.7.-19.7.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, tvarohová pomazánka, jablko, mléko 1,3,7

dýňová polévka s kroupami 1,7

obalované rybí filé, bramborová kaše, salát, džus 1,3,4,7

rohlík s máslem a džemem, mléko 1,3,7

úterý:

VÝLET

středa: veka, sýrová pomazánka, banán, vanilkové mléko 1,3,7

zeleninová polévka 9

španělský ptáček s rýží, džus 1,3,7

chléb s bylinkovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: sládkův chléb, vajíčková pomazánka, meloun, čaj 1,3,7,10,11

hrachová polévka 1

zapečené těstoviny s kuřecím masem, okurka, džus 1,3,7

makový závin, mléko 1,3,7

pátek: chléb, pomazánka z tuňáka, jablko, čaj 1,3,4,7

bramboračka 1,7,9

nudle s mákem, mléko 1,7

lámankový chléb s máslem a strouhaným sýrem, rajče, čaj 1,3,7,11

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
20.7.-26.7.2020

obsahuje alergen:



pondělí: veka, pomazánka z taveného sýra, banán, vanilkové mléko 1,3,7

špenátová polévka s opraženou houskou 1,3,7

obalované rybí filé, bramborová kaše, zeleninová obloha, džus 1,3,4,7

chléb, pomazánkové máslo s pažitkou, mléko 1,3,7

úterý: chléb, pomazánka z tuňáka, meloun, čaj 1,3,4,7,10

pórková polévka 1,7

pečené kuře na mrkvi, rýže, džus 1

grahamový rohlík s máslem a plátkem sýra, okurka, mléko 1,3,7

středa: dalamánek, liptovská pomazánka, jablko, mléko 1,3,7,11

drůbková polévka s těstovinami 1,3,9

fazolový guláš, chléb, džus 1,3

sládkův chléb s kapiovou lučinou, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, mrkvová pomazánka, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,11

dýňová polévka s vločkami 1,7

bulgurové krupeto s vepřovým masem sypané sýrem, ledový salát, džus 1,7

bublanina s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: chléb moskva, vajíčková pomazánka, jablko, čaj 1,3,7,10

zeleninová polévka s krupičkou 1,9

telecí kostky na houbách, sedlácké špecle, džus 1,3,7

přesnídávka s piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
24.8.-30.8.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, budapešťská pomazánka, jablko, mléko 1,3,7

krupicová polévka 1,9

čočka po brněnsku, okurka, vejce, džus 3,9

selský rohlík s kapiovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7,11

úterý: veka, pomazánka z olejovek, banán, čaj 1,3,4,7,10

bramboračka 1,7,9

dukátové buchtičky se šodó, džus 1,3,7

lámankový chléb s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7,11

středa: dalamánek, pórková pomazánka, hroznové víno, vanilkové mléko 1,3,7,11

drůbková polévka s bylinkovými nočky 1,3,9

sekaná pečeně, šťouchané brambory s jarní cibulkou, ledový salát, džus 1,3,7

chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou, mléko 1,3,7

čtvrtek: chléb moskva, čočková pomazánka, meloun, čaj 1,3,7,10

mrkvová polévka s rýží 1

rajská omáčka s hovězím plátkem a těstovinami, džus 1,3

bublanina s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: sládkův chléb, sýrová pomazánka, jablko, mléko 1,3,7,11

zeleninová polévka s jáhlama 1,9

květákový mozeček, brambory, okurkový salát 3,7

ovocný jogurt s čokoládovými polštářky, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

 jídelní lístek
31.8.-6.9.2020



pondělí: chléb, pomazánka z makrely, meloun, čaj 1,3,4,7,10

květáková polévka 1,7

telecí ptáček, houskový knedlík se špaldovou moukou, džus 1,3,7

sedlácký rohlík s lučinou, okurka, mléko 1,3,7,11

úterý: rýžová kaše, jablko, čaj 1,7

drůbeží polévka s drožďovými knedlíčky 1,3,9

losos na másle, kuskus, ledový salát, džus 1,4,7

sládkův chléb s máslem a vařeným vejcem, rajče, čaj 1,3,7,11

středa: dalamánek, pomazánka z kozího sýra, banán, bílá káva 1,3,7,11

hrachová polévka s opraženou houskou 1,3,7

zapečené těstoviny se zeleninou a sýrem, salát z červené řepy, džus 1,3,7

chléb, tvarohová pomazánka s bylinkami a česnekem, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, mrkvová pom., hroznové víno, vanilkové mléko 1,3,7,11

pórková polévka s bulgurem 1,7

vepřový plátek, bramborová kaše, zeleninová obloha, džus 1,7

perník s povidly, mléko 1,3,7

pátek: chléb s máslem a plátkem sýra, jablko, mléko 1,3,7

zeleninová polévka s červenou čočkou 9

kuřecí maso na kari, rýže, džus 1

čokoládový nesqik s mlékem, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
7.9.-13.9.2020

obsahuje alergen:



pondělí: veka, pomazánka z olejovek, jablko, čaj 1,3,4,7,10

cizrnová polévka s  rajčaty 1

honzíkovy buchty s povidly, vanilkové mléko 1,3,7

chléb moskva s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7

úterý: lámankový chléb, pomazánka z tofu, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,10,11

kmínová polévka s nočky 1,3,9

bulgurové krupeto s vepřovým masem, sýr, zelný salát, džus 1,7

chléb s kapiovou lučinou, paprika, čaj 1,3,7

středa: dalamánek, budapešťská pomazánka, banán, mléko 1,3,7,11

cibulačka se sýrem 1,7

budulínkova kaše s okurkou a vejcem, džus 1,3

grahamový rohlík, pomazánka z taveného sýra, rajče, mléko 1,3,7

čtvrtek: chléb, vajíčková pomazánka, meloun, čaj 1,3,7,10

hrstková polévka 1,9

telecí líčka s mrkví, brambory, džus 1

drobenkový koláč se švestkami, mléko 1,3,7

pátek: sládkův chléb, pomazánka z červené řepy, jablko, mléko 1,3,7,11

drůbková polévka s vaječnou jíškou 1,3,9

pečené kuřecí maso, tarhoňa, ledový salát s kozím sýrem, džus 1,7

špehaný tvaroh s ovocem, skořicové polštářky, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
14.9.-20.9.2020

obsahuje alergen:



pondělí: sládkův chléb, pomazánka z tuňáka, jablko, čaj 1,3,4,7,11

zelňačka 1,7

vepřová panenka, ratatouile zelenina, brambory, kompot 1

chléb, liptovská pomazánka, paprika, mléko 1,3,7

úterý: vločková kaše, hroznové víno, čaj 1,7

čočková polévka 1

treska na másle s bylinkami, kuskus, zeleninový salát, džus 1,4,7

chléb s žervé a ředkvičkami, mléko 1,3,7

středa: dalamánek, hermelínová pomazánka, švestky, bílá káva 1,3,7

drůbková polévka s nudlema 1,3,9

svíčková s hovězím plátkem, houskový kned. se špaldovou moukou, džus 1,3,7,9

selský rohlík, tvarohová pomazánka se zelenou cibulkou, mléko 1,3,7,11

čtvrtek: lámankový chléb, špenátová pomazánka, banán, kakao 1,3,7,11

gulášová polévka z hlívy ústřičné 1,7

zeleninový nákyp s tofu, bramborová kaše, celerový salát, džus 1,3,7,9

dvoubarevný koláč s marmeládou, mléko 1,3,7

pátek: chléb, cizrnová pomazánka s kurkumou, jablko, mléko 1,3,7

jarní polévka s pohankou 1,9

pečené kuře na hruškách, rýže, džus 1

ovocné pyré s piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
21.9.-27.9.2020

obsahuje alergen:



pondělí:

S V Á T E K

úterý: chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, jablko, vanilkové mléko 1,3,7

rajská polévka s těstovinami 1,3

špecle zapečené s tvarohem a mangem, mléko 1,3,7

grahamová veka, mrkvová pomazánka, paprika, čaj 1,3,7

středa: lámankový chléb, pórková pomazánka, banán, mléko 1,3,7,11

zeleninový vývar s černou čočkou beluga 9

kachní prsa, bramborové špalíčky, kedlubnové zelí, džus 1,3,7

chléb moskva, tvarohová pomazánka s křenem, okurka, mléko 1,3,7,11

čtvrtek: kaiserka, rybí pomazánka, švestky, čaj 1,3,7,10,11

masový vývar s hráškem a rýží 1,9

telecí maso na leču, rýže, minerálka 1

čokoládový muffin, mléko 1,3,7

pátek: chléb, pomazánka z pečeného masa, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,10

brokolicová polévka s bramborem 1,7

kovbojský kotlík s fazolemi a zeleninou, chléb, džus 1,3,7

vanilkový pudink s tvarohem zdobený ovocem, čaj 7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
28.9.-4.10.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, tvarohová pomazánka s kapií, jablko, kakao 1,3,7

zeleninová s pohankou 1,3,9

koprová omáčka s vařeným vejcem a brambory, džus 1,3,7

rohlík s máslem a džemem, mléko 1,3,7

úterý: sládkův chléb, pomazánka z červené čočky, banán, čaj 1,3,7,10

dýňová polévka s krutonky 1,3,7

králík na paprice, těstoviny, džus 1,3,7

chléb, sýrová pomazánka, rajče, mléko 1,3,7

středa: chléb, drožďová pomazánka, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,10

květáková polévka 1,7

luštěninový salát s rýží a zeleninou sypaný sýrem, salát z kysaného zelí 1,7

lámankový chléb s bylinkovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7,11

čtvrtek: dalamánek, pomazánka z ryb v tomatě, hruška, čaj 1,3,4,7,11

drůbková polévka s kapáním 1,3,9

vepřové nudličky na kořenové zelenině, houskový knedlík, džus 1,3,7,9

bublanina s ovocem, mléko 1,3,7

pátek: pohanková kaše, jablko, čaj 1,7

fazolová polévka 1,9

losos na másle, bramborová kaše, zeleninová obloha, džus 4,7

chléb, budapešťská pomaznka, okurka, mléko 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
5.10.-11.10.2020

obsahuje alergen:



pondělí: lámankový chléb, topikková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10

čočková polévka 1

kuličkové trio,  brambory, mrkvový salát 7

chléb s máslem a vařeným vejcem, rajče, čaj 1,3,7

úterý: chléb, pomazánka z tuňáka, hrušky, čaj 1,3,4,7

bramboračka 1,9

žemlovka s jablky a tvarohem, kakao 1,3,7

veka s máslem a plátkem sýra, okurka, mléko 1,3,7

středa: sezamová bagetka, pomazánka z fazolí adzuki, banán, mléko 1,3,7,10,11

káličí vývar s rýží 1,9

kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát 1,3,7

chléb s kapiovou lučinou, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: sládkův chléb, mrkvová pomazánka, hroznové víno, mléko 1,3,7

hráškový krém 1,7

vepřové maso na houbách, karlovarský knedlík, džus 1,3,7

perník, mléko 1,3,7

pátek: chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou, jablko, vanilkové mléko 1,3,7

zeleninová polévka s bulgurem 1,9

telecí kýta na česneku, sedlácké špecle, džus 1

meruňkový jogurt s čtyřlístkovými lupínky, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

obsahuje alergen:

 jídelní lístek
12.10.-18.10.2020



pondělí: selský rohlík, pomazánka z olejovek, jablko, čaj 1,3,4,7,10

hrstková polévka 1,9

rozlítaný ptáček z telecího masa, rýže, džus 1,3

chléb, tvarohová pomazánka s bazalkou, rajče, mléko 1,3,7

úterý: jáhlová kaše s kakaem, hroznové víno, čaj 1,7

mléčná polévka s nočky 1,3,7

bulgurové krupeto s tuňákem sypané sýrem, ledový salát, džus 1,4,7

chléb s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, mléko 1,3,7

středa: chléb, hermelínová pomazánka, banán, mléko 1,3,7

špenátová polévka 1,3,7

kuřecí maso, červené zelí, bramborový knedlík, džus 1,3,7

veka, pomazánka z nivy, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: sládkův chléb s máslem a plátkem sýra, hruška, čaj 1,3,7,11

drůbková polévka s drožďovými knedlíčky 1,3,9

rajská omáčka s plátkem sekané, těstovinové vrtulky, džus 1,3

mrkvová buchta s citronovou polevou, mléko 1,3,7

pátek: lámankový chléb, tofu  pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10,11

česnečka s kroupami 3,9

květákový mozeček, brambory, mrkvový salát 3,7

lupínky s mlékem, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
19.10.-25.10.2020

obsahuje alergen:



pondělí: lámankový chléb, pomazánka Pepka námořníka, jablko, kakao 1,3,7,11

telecí vývar s vločkami 1,9

vepřové maso v mrkvi, brambory, džus 1

dalamánek, liptovská pomazánka, rajče, čaj 1,3,7

úterý: veka, pomazánka z makrely, banán, čaj 1,3,4,7,10

kapustová polévka 1

rýžový nákyp s ovocem, mléko 1,3,7

chléb s apetitem, paprika, mléko 1,3,7

středa:

S V Á T E K

čtvrtek: sládkův chléb, cizrnová pomazánka, hruška, čaj 1,3,7,10

celerová polévka s bramborem 1,9

přírodní telecí plátek, tarhoňa, zeleninový salát, džus 1

čokoládovo banánový perník, mléko 1,3,7

pátek: chléb, drožďová pomazánka, hroznové víno, bílá káva 1,3,7

hrachová polévka s opraženou houskou 1,3,7

šanghajská pánev z kuřecího masa, rýžové nudle, džus 1

chléb s křenovou lučinou, okurka, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
26.10.-1.11.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, pomazánka z ryb v tomatě, hruška, čaj 1,3,4,7

drůbková polévka s bylinkovými nočky 1,3,9

budulínkova kaše s okurkou a vařeným vejcem, džus 3

selský rohlík s kapiovou lučinou, rajče, mléko 1,3,7

úterý: veka, pomazánka ze strouhaného sýra, banán, mléko 1,3,7

kulajda s bramborem 1,3,7

kuřecí maso zapečené s těstovinami a zeleninou, okurkový salát 1,3,7

sládkův chléb, tvarohová rozduha, ředkvičky, čaj 1,3,7,11

středa: rýžová kaše, jablko, čaj 1,7

fazolová polévka 1,9

obalované rybí filé, bramborovo batátové pyré, ledový salát, džus 1,3,4,7

chléb s máslem a plátkovým sýrem, paprika, mléko 1,3,7

čtvrtek: lámankový chléb, pórková pomazánka, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,11

zeleninová polévka s vaječnou jíškou 1,3,9

telecí líčka na paprice, rýže, džus 1,7

jogurtový perník s džemem, mléko 1,3,7

pátek: chléb moskva, pomazánka z červené čočky, jablko, mléko 1,3,7

mrkvová polévka s tarhoňou 1

vepřové maso v kapustě, brambory, džus 1

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
2.11.-8.11.2020

obsahuje alergen:



pondělí: rohlík, pomazánka z tuňáka, pomeranč, čaj 1,3,4,7,10

zeleninový vývar s knedlíčky z telecího masa 1,3,9

knedlíky z bramborového těsta se švestkami sypané mákem, mléko 1,3,7

chléb, tvarohová pomazánka s bylinkami, okurka, mléko 1,3,7

úterý: lámankový chléb, pomazánka z tofu, banán, vanilkové mléko 1,3,7,10,11

vločková polévka 1,9

sekaná pečeně, bramborovo celerové pyré, zelný salát s koprem, džus 1,3,7

chléb, křenová pomazánka, rajče, čaj 1,3,7

středa: dalamánek, topinková pomazánka, hroznové víno, bílá káva 1,3,7,10,11

rajská polévka s kuskusem 1

luštěninový salát s bulgurem, srouhaná mrkev, chléb, džus 1,3,7

chléb moskva, tvarohová pomazánka s aivarem, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: sládkův chléb, vajíčková pomazánka, hruška, čaj 1,3,7,10,11

čočková polévka 1

telecí maso na leču, rýžové těstoviny, džus 1,3

jablečné muffiny, mléko 1,3,7

pátek: vánočka s máslem a medem, jablko, mléko 1,3,7

brokolicová polévka 1,7

kuřecí plátek, dušená baby karotka, brambory, džus 1,7

chléb s lučinou a zeleninovou oblohou, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
9.11.-15.11.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, sýrová pomazánka, jablko, mléko 1,3,7

polévka ze zeleného hrášku 1,7

špagety s brokolicí a smetanou sypané sýrem, džus 1,3,7

houska s máslem a džemem, mléko 1,3,7

úterý:

S V Á T E K

středa: chléb, tvarohová pomazánka s mrkví, banán, kakao 1,3,7

bramboračka 1,9

vepřový plátek na tymiánu, tarhoňa, zeleninová obloha, džus 1

lámankový chléb s lučinou a ředkvičkami, mléko 1,3,7,11

čtvrtek: toustový chléb, pomazánka z makrely, pomeranč, čaj 1,3,4,7,10

polévka Pepka námořníka s opečenými krutonky 1,3,7

babiččino kuře na mrkvi, rýže, džus 1,7

dvoubarevný perník s povidly, mléko 1,3,7

pátek: chléb, čočková pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,10

zeleninová polévka s kroupami 1,9

zapečené rybí filé s pórkem a smetanou, brambory, ledový salát, džus 1,4,7

šlehaný pudink s tvarohem, piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
16.11.-22.11.2020

obsahuje alergen:



pondělí: dalamánek, pomazánka z kozího sýra, banán, bílá káva 1,3,7,11

mléčná polévka s pohankou 1,7

kuřecí nudličky s žampiony, rýže, džus 1

chléb, budapešťská pomazánka, paprika, mléko 1,3,7

úterý: chléb, cizrnová pomazánka se zeleninou, pomeranč, čaj 1,3,7,10

zeleninová polévka s jáhlama 1,9

vepřové maso po švýcarsku, brambory, zelný salát s mrkví, džus 1,3,7

chléb moskva, tvarohová pomazánka s pórkem, mléko 1,3,7

středa: jáhlová kaše sypaná kakaem, jablko, čaj 1,7

květáková polévka s bramborem 1,7

těstovinové flíčky se zelím a tofu, okurkový salát 1,3

selský rohlík s apetitem, okurka, mléko 1,3,7,11

čtvrtek:

KARANTÉNA

pátek:

KARANTÉNA

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
23.11.-29.11.2020

obsahuje alergen:



pondělí: sládkův chléb, pomazánka z tuňáka, pometranč, čaj 1,3,4,7,10,11

cizrnová polévka 1

vdolky s povidly a tvarohem, kakao 1,3,7

chléb s lučinou a pažitkou, mléko 1,3,7

úterý: lámankový chléb, cizrnová pom. s kurkumou, banán, mléko 1,3,7,10,11

písmenková polévka 1,3,9

svíčková s hovězím plátkem, houskový knedlík se špaldovou moukou, džus 1,3,7,9

rohlík s taveným sýrem, okurka, mléko 1,3,7

středa: dalamánek, drožďová pomazánka, jablko, bílá káva 1,3,7,11

hrstková polévka 1,9

kuřecí roláda, brambory, zelný salát s mrkví, džus 1,3,7

chléb, s kapiovou lučinou, paprika, čaj 1,3,7

čtvrtek: toustový chléb, sýrová pomazánka, mandarinka, čaj 1,3,7

celerová polévka s bramborem 1,9

treska na másle, tarhoňa, ledový salát s kozím sýrem, džus 1,4,7

čokoládové brownies, mléko 1,3,7

pátek: chléb, liptovská pomazánka, jablko, mléko 1,3,7

zeleninová polévka s krupičkou 1,9

budulínkova kaše s vejcem a okurkou, džus 3

šlehaný tvaroh s ovocem, piškoty, čaj 1,3,7

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
30.11.-6.12.2020

obsahuje alergen:



pondělí: chléb, pomazánka z ryb v tomatě, pomeranč, čaj 1,3,4,7

hovězí vývar s rýží a hráškem 1,9

zapečené špecle s tvarohem a ovocem, mléko 1,3,7

lámankový chléb, pórková pomazánka, mléko 1,3,7,11

úterý:

KARANTÉNA

středa:

KARANTÉNA

čtvrtek:

KARANTÉNA

pátek:

KARANTÉNA

celý den mají děti na třídách k dispozici v rámci pitného režimu různé druhy nápojů

ke každé ne sladké svačině podáváme zeleninovou oblohu

Změna jídelníčku vyhrazena.

hlavní kuchařka : Škvrnová E.

vedoucí školní jídelny: Zahradníková H.  

 jídelní lístek
7.12.-13.12.2020

obsahuje alergen:


