
 

 

Sládkův chléb s máslem a plátkovým sýrem, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Polévka žampionová 1,7 

Srbské vepřové rizoto sypané sýrem 7 

Rohlík s lučinou, zelenina, mléko 1,7 

 

Chléb s pomazánkou z květáku a jarní cibulky, čaj 1,7 

Polévka dýňová 7 

Vepřový guláš, domácí kolínka 1,7 

Žitánkový chléb s drůbeží pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8 

Loupáček, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka hrachová s krutony 1,7,9 

Vaječná omeleta se šunkou a hráškem, vařený brambor, salát 3,7 

Sládkův chléb s ředkvičkovou pomazánkou, čaj 1,7,8,11 

Královský chléb s pomazánkou ze šprotů, zelenina, čaj 1,4,6,7 

Polévka drůbeží s těstovinou 1,9 

Burgundská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,12 

Křehký chléb s mrkvovo-hráškovou pomazánkou, mléko 1,7,9 

Rýžová kaše s rozinkami a jablky, ovoce, čaj 7 

Polévka gulášová 1,7,9 

Domácí těstoviny tagliatelle s krémovou špenátovou omáčkou 1,7 

Žitánkový chléb s vajíčkovou pomazánkou a pažitkou, zelenina, mléko 1,3,7,8 

 

7. – 11. listopadu 



 

 

Sójový rohlík s pomazánkovým máslem, ovoce, čaj 1,6,7 

Polévka špenátová 1,3,7 

Cikánská vepřová pečeně s dušenou rýží 1 

Chléb s pažitkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7 

Královský chléb s mrkvovou pomazánkou ovoce, čaj 1,6,7 

Polévka hovězí s domácími noky 1,3,9 

Luštěninová směs po indicku se sázeným vejcem, salát 1,3   

Sládkův chléb s rybí pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,7,8,11 

Zeleninové muffiny, zelenina, čaj 1,3,7 

Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou 7 

Pečená tilápie s bylinkami na zeleninovém bulguru 1,4 

Žitánkový chléb s pomazánkou z pečeného masa, ovoce, mléko 1,7,8 

Státní Svátek 

Den boje za svobodu a demokracii 

 

Sládkův chléb s marmeládovým máslem, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Polévka drůbeží vývar s domácími nudlemi 1,3,9 

Přírodní kuřecí řízek s vařeným bramborem, kompot 7 

Křehký chléb s luštěninovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9 

 

14. – 18. listopadu 



 

 

Houska s bylinkovým tvarohem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka květáková 1,3,7 

Šišky s mákem přelité máslem 1,3,6,7,8,11 

Sládkův chléb s taveným sýrem, zelenina, čaj 1,7,8,11 

 

Královský chléb s brokolicovou pomazánkou, mléko 1,3,6,7 

Polévka čočková 1,7,9 

Bulgur na zelenince se žampiony na bylinkách, zelný salát s řepou 1,7 

Chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7,8 

Sládkův chléb s paprikovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Polévka hovězí s jáhly 1,6,7,8,9,11 

Boloňské lasagne zapečené 1,7,9  

Žitánkový chléb s pomazánkou z cizrny a mrkve, zelenina, čaj 1,7,9 

 

Křehký chléb se špenátovou pomazánkou, čaj 1,7 

Polévka krém z karamelizovaného celeru 9 

Květákový mozeček, vařený brambor, okurkový salát 3,7 

Chléb s máslem a šunkou, zelenina, mléko 1,7 

Žitánkový chléb se sardinkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,7,8 

Polévka hovězí vývar s játrovou zavářkou 1,3,5,6,7,8,9,11 

Kuřecí prsíčko s řepou na smetaně, dušená rýže 1,7,10 

Jogurt s čerstvým ovocem a piškoty, ovoce, čaj 1,3,7 

21. – 25. listopadu 



 

 

Chléb s máslem a plátkovým sýrem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka brokolicová 1,7 

Krupicová kaše sypaná kakaem, přelitá máslem 1,7 

Žitánkový chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 1,7,8 

Sládkův chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Polévka pohanková se zeleninou 1,7,9 

Zeleninové rizoto na víně s kuřecím masem sypané sýrem, coleslaw 7,9,10 

Královský chléb s kedlubnovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,6,7 

Rohlík s máslem a vařeným vejcem, ovoce, čaj 1,3,7 

Polévka fazolová se zeleninou 1,7,9 

Krůtí výpečky, bramborový knedlík, listový špenát na smetaně 1,3,6,7,8,11 

Žitánkový chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko 1,7,8,9 

Sládkův chléb se sýrovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8,11 

Polévka česneková s kroupami 1,3,7,9 

Pizza 4 druhů sýra 1,7 

Chléb s fazolovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,9 

Bircher muesli s ovocem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka hovězí vývar s bulgurem 1,9 

Masové kuličky v rajské omáčce, kolínka 1,3,5,6,7,8,11,12 

Královský chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,4.6.7 

28. 11. – 2. 12. 
 


