
Jídelníček na týden   27. 2.   -  10. 3.  2023

datum číslo název alergeny

po. pol. zeleninová s bulgurem-300g 1,9

27.2.   1. 1,4,7

  2. 1,7

út. pol. frankfurtská-300g 1,7

28.2.   1. 1,3,7

  2. 1,3,7

st. pol. slepičí s nudlemi-300g 1,9

1.3.   1. boloňská omáčka-300g, špagety-220g 1,7

  2. hanácký drůbeží salát-300g, pečivo-100g 1,7

čt. pol. z hlávkového zelí-300g 1

2.3.   1. 1,3,7

  2. vepřové krupoto-330g, okurek-50g 1

pá. pol. štýrská-300g 1,9

3.3.   1. vepřové na kmíně-70g, bramborová kaše-275g, červená řepa-120g 1,7

  2. kořeněné těstoviny-375g 1

po. pol. mrkvová krémová-300g 1,7

6.3.   1. mexický fazolový hrnec-360g, chleba-100g, ovoce-1 ks 1

  2. zapečené kuřecí prsa se šlehačkou-110g, brambory-250g, ovoce-1 ks 1,7

út. pol. česneková-300g 1

7.3.   1. srbské rizoto-330g, okurkový salát-120g 7

  2. vepřové maso s pepřovou omáčkou-270g vč masa, penne-220g 1,7

st. pol. jahelná-300g 1,9

8.3.   1. 1,3,7

  2. francouzské brambory-360g, okurek-50g 1,3,7

čt. pol. hovězí s játrovou rýží-300g 1,3,9

9.3.   1. 1,4

  2. zeleninové řízečky-200g, brambory-250g, ovoce-1 ks 1,3

pá. pol. gulášová-300g 1

10.3.   1. 1,3,7

  2. ledvinky na cibulce-270g vč. masa, dušená rýže-200g 1

rybí filé po uhersku-110g, brambory-250g, ovoce-1 ks

rýžový nákyp s ovocem-340g

vepřové maso po myslivecku-370g vč. masa, kynutý knedlík-160g

řeznický tokáň-370g vč. masa, kynutý knedlík-160g

filé na bylinkách-110g, brambory-250g, ovoce-1 ks

vepřové nudličky na rozmarýnu-270g vč. masa, těstoviny-220g, ovoce-1 

ks

selská pečeně-70g, dušený špenát-300g, bramborový knedlík-220g

vdolky s džemem-4 ks



Jídelníček na týden   13. 3.  -  24. 3.  2023

datum číslo název alergeny

po. pol. kulajda-300g                                                  PRÁZDNINY 1,3,7

13.3.   1. 1

  2. 
1,7

út. pol. hrachová-300g                                                  PRÁZDNINY 1

14.3.   1. 1

  2. hanácké koláče, ovoce 1,3,7

st. pol. pohanková                                                  PRÁZDNINY 1,9

15.3.   1. 
1

  2. Radouňský flamendr-300g, chleba-100g 1

čt. pol. kroupová-300g                                                  PRÁZDNINY 1,9

16.3.   1. vepřová játra na slanině-270g vč. masa, dušená rýže-200g 1

  2. uzené maso vařené-70g, bramborová kaše-275g, červená řepa-120g 7

pá. pol. milionová-300g                                                  PRÁZDNINY 1,9

17.3.   1. segedínský guláš-370g vč. masa, kynutý knedlík-160g 1,3,7

  2. šumavské zapečené těstoviny-350g, okurek-50g 1,3,7

po. pol. celerová-300g 1,9

20.3.   1. 1,3

  2. kotleta na hořčici-270g vč. masa, šťouchané brambory-275g 1

út. pol. bramborová-300g 1,9

21.3.   1. 1,7

  2. tvarohové knedlíky s jahodovou omáčkou-300g 1,7

st. pol. zeleninová s drožďovými noky-300g 1,3,7

22.3.   1. 
1,3,4,7

  2. vepřové nudličky v rajčatové omáčce-270g vč. masa, tarhonya-220g 1

čt. pol. slepičí s kapáním-300g 1,3,7,9

24.3.   1. 
1,3,7

  2. sýrová žemlovka-300g, dušená zelenina-50g 1,3,7

pá. pol. ze zeleného hrášku-300g 1

25.3.   1. 
1

  2. prázdninový květák-220g, brambory-250g neobsahuje

kuřecí maso s bazalkovou omáčkou-270g vč. masa, jasmínová rýže-200g

vepřové maso přírodní-70g, okurková omáčka-300g, kynutý knedlík-160g

maso po cikánsku-270g vč. masa, brambory-250g

vepřové maso po zahradnicku, těstoviny, ovoce

moravský vrabec-70g, mrkev dušená s hráškem-200g, brambory-250g

čočka na kyselo-360g, vejce-2 ks, okurek-50g, chleba-100g

hamburská kýta-270g v. masa, těstoviny-220g, ovoce-1 ks

rybí prsty nebo smažené filé-132g, brambory-250g, tatarka nebo kečup-1 

ks

kuřecí maso na ananasu-270g vč. masa, dušená rýže-200g, ovoce-1 ks



Jídelníček na týden   27. 3.  -  31. 3.  2023

datum číslo název alergeny

po. pol. fazolová-300g 1

27.3.   1. 1

  2. vepřové závitky-284g vč. masa, brambory-250g, ovoce-1 ks 1

út. pol. z jarní zeleniny-300g 1,9

28.3.   1. 1,3

  2. halušky se zelím a slaninou-400g 1

st. pol. rajčatová s ovesnými vločkami-300g 1

29.3.   1. 
1,3,7

  2. bulgur s masem a zeleninou-330g, zelný salát-120g 1

čt. pol. brokolicová-300g 1,7

30.3.   1. 1,7

  2. kuřecí maso na pórku-270g vč. masa, kuskus-200g 1

pá. pol. hovězí písmenková-300g 1,9

31.3.   1. 
1,3,7

  2. bramborák na plechu 1,3,7

vepřová pečeně-70g, česneková omáčka-300g, kynutý knedlík-160g, 

ovoce-1 ks

těstoviny s mákem nebo kakaem-350g, ovoce-1 ks

hovězí pražská pečeně-284g vč. masa, dušená rýže-200g

karbanátek-120g, šťouchané brambory s cibulkou-275g, zelný salát-120g

zbruf-270g vč. masa, těstoviny se sýrem-220g


