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1. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Dalamánek s máslem a plátkem sýra, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, sýr 20gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 
Polévka: Hovězí vývar s masem a tarhoní/1,3,7*hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*tarhoně* 
Hlavní jídlo: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem/1,3,7 
*mouka špaldová*máslo* mléko*smetana*cukr*olej*droždí*pudink*vanilkový lusk 
Svačina: Houska s avokádovou pomazánkou / pečivo 60g, pomazánka 30g, zelenina 50g /1,3,7,11 

 
 

2. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Ovesná kaše s malinami a banánem /200ml /1,3,7 
Polévka: Zeleninová se špaldou/1,3,7,8,9 *brambory*mrkev*hrášek*petržel*celer*cibule*květák* špalda celá*muškát 
Hlavní jídlo: Domácí vepřová sekaná s pohankou, bramborovou kaše, salát/1,3,7 
* vepřové maso*cibule*česnek*majoránka*pohanka*brambory*mléko*máslo 
Svačina: Houska, tuňáková pomazánka, okurka/pečivo 60g, pomazánka, 30g, okurka 50g/1,3,7 
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5. 11. PO 
 
Přesnídávka: Bílý jogurt s jablečným pyré /150 ml jogurt + 50 g pyré/1,7,8 
Polévka: Brokolicový krém/1,3,7,8,9  *cibule*máslo*brokolice*mléko*smetana*muškátový oříšek* 
Hlavní jídlo: Vepřová pečeně na paprice, kolínka/1,3,7 
*vepřová kýta*cibule*paprika mletá*smetana*mléko*mouka*těstoviny 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. houska, pomazánka z kuřecího masa 30g, rajče 50g apod./ 1,3,7 
 
 

6. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Jablečný závin s mlékem /100gr+200ml/1,3,7,8 
Polévka: Toskánská fazolová polévka/1,3,7,9 *rajčata*fazole*celer *mrkev*olivový olej* česnek* 
Hlavní jídlo: Segedínský guláš s houskovým knedlíkem/1,3,7 
*vepřová kýta*cibule*kysané zelí*paprika mletá sladká*smetana*mouka*vejce*kvasnice*mléko 
Svačina: Žitný chléb s lososovou pomazánkou, sezónní zelenina / pečivo 60g, pomazánka 30 g, zelenina 50gr/1,3,4,7 

 
 

7. 11. ST 
 
Přesnídávka: Houska s máslem a šunkou, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, šunka 20gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 
Polévka: Bramborová s hlívou ústřičnou/1,3,7,9 *brambory*hlíva ústřičná*cibule*mrkev*celer*petržel 
Hlavní jídlo: Francouzské zapečené brambory, kyselá okurka/1,3,7 

* brambory*vepřová šunka*smetana*vejce*cibule*sýr*okurka 
Svačina: Švédský stůl /140g – např. pečivo 60g, pomazánka z ajvaru 30g, okurka 50g apod./ 1,3,7 

 
 

8. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Slunečnicová špička s čerstvým sýrem, ovoce/ pečivo 60g, čerstvý sýr 30gr, ovoce 50gr/ 1,3,7  
Polévka: Kuřecí vývar s písmenkami/1,3,7,9 *kuřecí maso *mrkev*celer*petržel*těstoviny- písmenka* 
Hlavní jídlo: Kuřecí nudličky s cuketovou omáčkou, divoká rýže/1,3,7 
*kuřecí prsa*cuketa*smetana*máslo *mléko*mouka*česnek*bylinky*divoká rýže 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. lámankový chléb, šunková pěna 30g, paprika 50g apod./ 1,3,7 

 
 

9. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Rohlíček se vajíčkovou pomazánkou, ovoce / pečivo 60g, pomazánka 30g, ovoce 50g /1,3,7,11 
Polévka: Z červené čočky a rajčat/1,3,7 *červená čočka*rajčata*cibule*česnek*majoránka* 
Hlavní jídlo: Kuřecí paličky, vařený brambor, brokolice z páry/1,3,7 
*kuřecí paličky – spodníí část stehen* brambory*bylinky*brokolice 
Svačina: Čokoládový puding s piškoty a banánem /200ml /1,3,7 
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12. 11. PO 
 
Přesnídávka: Bílý jogurt s kokosovým musli /150ml jogurt + 20gr musli/1,7,8 
Polévka: Mrkvičkový krém se zázvorem/1,3,7 *mrkev*petržel*cibule*zázvor*mléko*smetana 
Hlavní jídlo: Dušené kousky z vepřové panenky, zelené fazolky s bílým sezamem, brambor/1,3,7,11 
*vepřová panenka palce*cibule*zelené fazolky*bílý sezam*brambory 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. houska s veganskou domácí paštikou 30g, rajčata 50g apod./ 1,3,7 
 
 

13. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Zdravý mrkvičkový koláč, mléko / 100gr + 150ml/ 1,3,7,8 
Polévka: Zeleninová s pohankou /1,3,7,8,9 *brambory* pohanka* cibule* petržel*celer*mrkev*mléko*muškát 
Hlavní jídlo: Vepřové výpečky s bílým zelím a bramborovým knedlíkem/1,3,7 
*vepřové maso*cibule* česnek*zelí*mouka*brambory*vejce*krupice 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. rohlíček s lososovou pomazánkou, okurka apod./ 1,3,4,7 

 
 

14. 11. ST 
 
Přesnídávka: Dalamánek s čerstvým sýrem, mandarinka/ pečivo 60g, sýr 30gr, mandarinka 50gr/ 1,3,7 
Polévka: Minestrone/1,3,7  rajčata*cuketa*fazole*zelí*mrkev*cibule*celer*olivový olej 
Hlavní jídlo: Obalovaný kuřecí řízek s bramborovou kaší, okurka/1,3,7 
*kuřecí prso*mouka*vejce*strouhanka*brambory*mléko*máslo*okurka 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. žitný chléb, pomazánka  z pečeného kuřátka 30g, rajče 50g apod./ 1,3,7,11 

 
 

15. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Rohlíček s máslem a šunkou, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, šunka 20gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 
Polévka: Gulášová s bramborem/1,3,7,9*vepřovéí maso*brambory*cibule*česnek*sladká paprika*majoránka 
Hlavní jídlo: Lívance s tvarohem a jahodovým přelivem/1,3,7 
*mouka*vejce*kvasnice*mléko*tvaroh*cukr*jahody 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. dalamánek, liptovská pomazánka 30g, paprika 50g apod./ 1,3,7,11 

 
 

16. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Švédský stůl /140gr – např. Grahamový plátek 24g, kefír jahodový 150ml apod./ 1,3,7 
Polévka: Kapustová s bramborami/1,3,7 * kapusta*cibule*brambory*česnek 
Hlavní jídlo: Svíčková hovězí pečeně na smetaně s brusinkami, houskový celozrnný knedlík/1,3,7,9,10 
*hovězí maso*cibule*mrkev* celer*hořčice*slanina*ocet*smetana*mouka*citron*brusinky*vejce* 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. houska s vajíčkovou pomazánkou 30g , okurka 50g apod./ 1,3,7 
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19. 11. PO 
 
Přesnídávka: Jablečné pyré s domácím ořechovým musli /150ml pyré + 20gr musli/1,7,8 
Polévka: Špenátový krém/1,3,7 *cibule*špenát*mléko*smetana*česnek*mouka*máslo* 
Hlavní jídlo: Zeleninové rizoto sypané sýrem /1,3,7,9 
*rýže*bylinky*mrkev*celer*květák*hrášek*červená paprika*kukuřice*sýr 
Svačina: Kváskový chléb s vajíčkovou pomazánkou / pečivo 60g, pomazánka 30g, zelenina 50g /1,3,7,11 
 
 

20. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Makový cop s citrónovou polevou, mléko / 100gr + 150ml/ 1,3,7,8 
Polévka: Hrachová s majoránkou/1,3,7 *žlutý hrách*cibule*česnek* majoránka*mléko 
Hlavní jídlo: Pečené filé na másle, vařený brambor, citrónová omáčka/1,3,4,7 
*rybí filé*máslo*bylinky*brambory*citrón*smetana*mouka* 
Svačina: Dalamánek se sardinkovou pomazánkou, zelenina/ pečivo 60g, pom.30g, sezónní zelenina 50g/ 1,3,4,7 

 
 

21. 11. ST 
 
Přesnídávka: Houska s máslem a šunkou, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, šunka 20gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 
Polévka: Rajská s rýží/1,3,7 *sekaná rajčata*rajský protlak*cibule*máslo*mouka*rýže 
Hlavní jídlo: Krůtí sekaná se zeleninovou mozaikou, bramborová kaše, salát/1,3,7,9,10  
*krůtí stehenní maso*cibule*česnek*žlutá a červená  paprika*mrkev*celer*hořčice*vejce*strouhanka*anglická slanina* sladká 

paprika*brambory*mléko*máslo 
Svačina: Žitný chléb, ricotta, rajče / plátek 2ks, ricotta 30g, rajče 50g/1,3,7,11 

 
 

22. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Lámankový chléb s máslem a strouhaným sýrem, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, sýr 20gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 
Polévka: Hovězí vývar s masem a špeclemi/1,3,7*hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*špeclemi* 
Hlavní jídlo: Přírodní hovězí pečeně, mrkvový knedlík/1,3,7,10 
*hovězí zadní*cibule*bylinky*kmín*hořčice*mouka*kvasicke*vejce*mléko*mrkev 
Svačina: Slunečnicová špička, pomazánka ředkvičková z bílé ředkve / pečivo 60g, pomazánka 30gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 

 
 

23. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Švédský stůl /140gr – např. chléb Borodino, čerstvý sýr 30g, jablko 50g apod./ 1,3,7 
Polévka: Bramborová s ovesnými vločkami/1,3,7,9 brambory*ovesné vločky*cibule*mrkev*celer* 
Hlavní jídlo: Přírodní krůtí prsa, bramborová kaše/1,3,7  
*krůtí prsa*cibule*koření*brambory*máslo*mléko* 
Svačina: Švédský stůl /140gr – např. houska, bulharská masová pomazánka 30g, mrkvička 50g apod./ 1,3,7 
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26. 11. PO 
 
Přesnídávka: Bílý jogurt s ovocným musli /150ml jogurt + 20gr musli/1,7,8 
Polévka: Hráškový krém/1,3,7,8 *zelený hrášek*cibule*olej*mléko*smetana*hladká mouka*muškátový květ 
Hlavní jídlo: Obalovaná treska pečená v troubě s bramborovou kaší/1,3,4,7  
*filé treska Premium*mouka* vejce*strouhanka*řepkový olej*máslo*mléko* vejce*bylinky*brambory 
Svačina: Dalamánek se sýrovou pomazánkou, zelenina/ pečivo 60g, pomazánka 30gr, ovoce 50gr/ 1,3,7 
 
 

27. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Švédský stůl /140gr – např. chléb, plátkový sýr 20g, máslo 10g, banán 50g  apod./ 1,3,7 
Polévka: Čočková polévka/1,3,7  *hnědá čočka*cibule*ocet*cukr*mouka 
Hlavní jídlo: Španělský rozstřelený ptáček s rýží/1,3,7,10 
*hovězí maso*slanina*vejce*okurka*hořčice*mouka*rýže 
Svačina: Knackebrot, šunková pomazánka s jablkem / knackebrot 2ks, pomazánka 30g/1,3,7,11 

 
 

28. 11. ST 
 
Přesnídávka: Makové koláčky, mléko /100gr+150ml/1,3,7,8 
Polévka: Dýňový krém s kurkumou/1,3,7,9 *dýně*cibule*mrkev*celer*kurkuma*smetana*mléko 
Hlavní jídlo: Krůtí kuličky s rajskou omáčkou, kolínka/1,3,7 
*krůtí stehenní maso*bylinky*koření* cibule*mrkev*celer*rajský protlak* koření*těstoviny 
Svačina: Žitný chléb se tuňákovou pomazánkou, zelenina/ pečivo 60g, pom.30g, sezónní zelenina 50g/ 1,3,4,7 

 
 

29. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Švédský stůl /140gr – např. Ovocný kefír 200ml, rohlík máslový  60g apod./ 1,3,7 
Polévka: Boršč/1,3,7,9*hovězí maso a vepřové maso*mrkev*celer*petržel*červená řepa*bílé zelí*brambory* fazole 
Hlavní jídlo: Pečené marinované kuřecí stehno s bramborovou kaší/1,3,7 
*kuřecí paličky – spodní stehno*rajský protlak*česnek* brambory*máslo*mléko 
Svačina: Slunečnicová špička, pomazánka hrášková s mátou, mléko / 1,3,7 

 
 

30. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Lámankový chléb s máslem a plátkem sýra, ovoce/ pečivo 60g, máslo 10 g, sýr 20gr, ovoce 50gr/ 
Polévka: Kmínová s bramborem a vejcem/1,3,7,9 *kmín*brambory*vejce*pažitka 
Hlavní jídlo: Krůtí výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem/1,3,7 
*krůtí stehenní maso*cibule* česnek*špenát*mouka*brambory*vejce*krupice 
Svačina: Jahodový pribináček s piškoty /200ml /1,3,7 
 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. 


