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1. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Chléb Borodino 60g s máslem 10g, čedarem 20g, švestka 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Rajská s těstovinovou rýží/1 a,b,c,d,e,7 *sekaná rajčata*rajský protlak*cibule*máslo*mouka*těstoviny* 
Hlavní jídlo: Provensálská vepřová pečeně, brambory Grenaille /1 a,b,c,d,e,3,7 
*vepřová pečeně*cibule*provensálské koření*brambory Grenaille* 
Svačina: Houska 60g, bulharská masová pomazánka 30g, mrkvička 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
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4. 11. PO 
 
Přesnídávka: Termix, jablko/ 90ml termix, 50g jablko /7,8 
Polévka: Kukuřičný krém/1 a,b,c,d,e,7 *kukuřice*brambory*cibule*mléko*smetana* 
Hlavní jídlo: Dušené krůtí stehenní s mrkví a vařeným bramborem /7 
*krůtí stehno*máslo*smetana*mrkev*brambor* 
Svačina: Bagetka 60g s máslem 10g a sýrem 20g, rajče 50g  /1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 

5. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Jahodová bublanina s mlékem /80g+200ml/1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
Polévka: Kuřecí vývar se špeclemi/1 a,b,c,d,e,3,9*kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky*špecle* 
Hlavní jídlo: Dýňová omáčka na smetaně s hovězí pečení a brusinkami, houskový knedlík s pohankou/1 a,b,c,d,e 3,7,9,10  
*hovězí maso*cibule*dýně*mrkev* celer*hořčice*slanina*ocet*smetana*mouka*pohanka*vejce*mléko*brusinky* 
Svačina: Houska 60g  s máslem 10g a šunkou 20g, paprika 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
  
 

6. 11. ST 
 
Přesnídávka: Chléb lámankový 60g, mrkvičkovou pomazánkou 30g , banán 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Toskánská fazolová/1 a,b,c,d,e ,7 *cibule*mrkev*fazole*rajčata sekaná*česnek*tymián*rozmarýn 
Hlavní jídlo: Čínské kuřecí nudličky, jasmínová rýže/6 
*kuřecí nudličky*solamyl*sójová omáčka*balzamico*sweet chilli*pórek*paprika červená*hlávkové zelí*rajský protlak*jasmínová rýže* 
Svačina: Mouřenín 60g s lososovou pomazánkou 30g, okurka 50g/1 a,b,c,d,e,3,4,7 

 
 

7. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Makovka s mlékem/ 60g + 150ml /hrozno 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Dýňový krém s kurkumou/1 a,b,c,d,e,7,9 *dýně*cibule*mrkev*celer*kurkuma*smetana*mléko 
Hlavní jídlo: Pečené kuřecí stehno s bramborovou kaší /1 a,b,c,d,e,3,7 

*kuřecí stehno*bylinky*máslo*olej*brambory*mléko*máslo* 
Svačina: Slunečnicová špička 60g, šunková pěna 30g, rajče 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

8. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Lámankový chléb 60g , okurková pomazánka s česnekem a koprem 30g /1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Selská zelňačka/1 a,b,c,d,e,3,7*cibule*brambory*zelí*smetana*mléko*paprika sladká   
Hlavní jídlo: Lívance s jahodovým tvarohem /1 a,b,c,d,e,3,7      VEGETARIAN 
*pšeničná mouka* kvasnice*tvaroh*jahody*cukr*vejce* 
Svačina: Rohlíček  60g se vajíčkovou pomazánkou 30g, paprika 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
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11. 11. PO 
 
Přesnídávka: Pribináček, jablko/ 80g pribináček + 50g jablko/7,8 
Polévka: Mrkvičkový krém se zázvorem/1 a,b,c,d,e,7,9 *mrkev*petržel*celer*cibule*zázvor*mléko*smetana 
Hlavní jídlo: Rybí filé na másle s bylinkami, vařený brambor, salátek/1 a,b,c,d,e 4 
*treska filé Exklusiv*máslo*bylinky*brambory*sezónní zelenina* 
Svačina: Bramborová špička 60g s máslem 10g, mozzarellou 20g a rajčetem 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 

12. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Vanilkové mufiny, mléko / 80g + 150ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
Polévka: Bramborová s ječmenem/1 a,b,c,d,e 7,9 *brambory*ječmen*cibule*mrkev*celer*petržel 
Hlavní jídlo: Kuře na kari, fusilli/1 a,b,c,d,e 3,7 
*kuřecí prsa*cibule*kari*mouka*mléko*smetana*těstoviny fusilli* 
Svačina: Slunečnicová špička 60g, s lososovou pomazánkou 30g, okurka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,4,7 
  
 

13. 11. ST 
 
Přesnídávka: Lámankový chléb 60g, s čerstvým sýrem 30g , mandarinka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Cizrnová se zeleným hráškem/1 a,b,c,d,e *cizrna*zelený hrášek*mrkve*cibule*česnek*rajský protlak* 
Hlavní jídlo: Vepřová kotleta po srbsku s divoká rýže /1 a,b,c,d,e,3,7,9  
*vepřová pečeně*paprika*rajčata*cibule*cukr*divoká rýže* 
Svačina: Houska 60g, pomazánka červené řepa 30g /1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 

14. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Slunečnicový chléb 60g s máslem10g, šunkou 20g , banán  50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Hovězí vývar s tarhoní/1 a,b,c,d,e 3,7,9*hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*těstoviny špecle* 
Hlavní jídlo: Španělský rozstřelený ptáček s parbolaid rýží/1 a,b,c,d,e 3,7,10 
*hovězí maso*slanina*vejce*okurka*hořčice*mouka*rýže parbolaid* 
Svačina: Dalamánek 60g, liptovská pomazánka 30g, rajče 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
 

 

15. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Grahamový plátek 24g, kefír jahodový 150ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Kapustová s brambůrkem/1 a,b,c,d,e 7 *kapusta*cibule*brambory   
Hlavní jídlo: Lososová omáčka s koprem, špagety /1 a,b,c,d,e 3,4,7,9 
*losos*kopr*smetana*balzamico*máslo*mouka*mléko*špagety 
Svačina: Mouřenín 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g , okurka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
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18. 11. PO 
 
Přesnídávka: Jablečné pyré s domácím ořechovým müsli /150ml pyré + 20g müsli/1 a,b,c,d,e,7,8 a,b,c 
Polévka: Brokolicový krém /1 a,b,c,d,e 3,7 *brokolice*brambory*cibule*mrkev*celer* smetana*mléko 
Hlavní jídlo: Vepřové kostky na kmíně, těstovinové mušličky/1 a,b,c,d,e,3,7  
*vepřová kýta*cibule*kmín*koření*těstoviny* 
Svačina: Bagetka 60g,  s máslem 10g, šunkou 20g, paprika 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 

19. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Tvarohový koláč, mléko / 100g + 150ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
Polévka: Batátová s mrkví a bramborem /1 a,b,c,d,e,7 *brambory*cibule*batáty*cibule*mrkve 
Hlavní jídlo: Limetkové kuřecí paličky s koriandrem, bramborová kaše /1 a,b,c,d,e 3,7 
*kuřecí paličky*třtinový cukr*sladká mletá paprika*česnek*limetka*korinadr nať*brambory*máslo*mléko* 
Svačina: Houska 60g se sardinkovou pomazánkou30g, okurka 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,4,7 
  
 

20. 11. ST 
 
Přesnídávka: Kváskový chléb 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, hrozno 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Zeleninová s tarhoni/1 a,b,c,d,e,3,7,9 *mrkev*petržel*celer*cibule*květák*tarhoňa 
Hlavní jídlo: Vepřové výpečky s bílým zelím a bramborovým knedlíkem/1 a,b,c,d,e,3,7 
*vepřová kýta**cibule* česnek*máslo*bílé zelí*ocet*cukr*brambory* vejce*mléko*mouka* 
Svačina: Žitný chléb 60g s tuňákovou pomazánkou 30g, cherry rajče 50g / 1 a,b,c,d,e,3,4,7 

 
 

21. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Medová zrna s jogurtem/20g + 150ml /1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Boršč/1 a,b,c,d,e 7,9*hovězí maso *mrkev*celer*petržel*červená řepa*bílé zelí*brambory*červené fazole 
Hlavní jídlo: Obalovaný kuřecí řízek s bramborovou kaší /1 a,b,c,d,e,3,7,10 
*kuřecí prso*mouka*vejce*strouhanka*brambory *mléko*máslo 
Svačina: Slunečnicová špička, čerstvý sýr, rajče 50g  apod./ 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

22. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Chléb Borodino 60g s máslem 10g, čedarem 20g, jablko 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Bramborová s jáhlami/1 a,b,c,d,e,7,9 *brambory*jáhly*cibule*mrkev*celer*petržel 
Hlavní jídlo: Vepřový gulášek s červenou paprikou, bramborový knedlík /1 a,b,c,d,e,3,7 
*vepřová kýta*cibule*paprika mletá*rajský protlak*paprika červená* mouka*brambory*vejce* 
Svačina: Houska 60g, bulharská masová pomazánka 30g, mrkvička 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
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25. 11. PO 
 
Přesnídávka: Termix, jablko/ 90ml termix, 50g jablko /7,8 
Polévka: Cuketový krém/1 a,b,c,d,e,7 *cibule*cuketa*mléko*smetana*muškátový květ*mouka*máslo* 
Hlavní jídlo: Kuřecí Kung Pao, jasmínová rýže/1 a,b,c,d,e,5,6, 
*kuřecí prsa*arašídy*pórek*Kikkoman sójová omáčka*balzamico*jasmínová rýže*cibule*červená paprika* 
Svačina: Dalamánek 60g se sýrovou pomazánkou 30g, rajče 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 

26. 11. ÚT 
 
Přesnídávka: Koláček s makovou náplní /80g + 200ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
Polévka: Bramborová s bulgurem/1 a,b,c,d,e,7,9*brambory*žampiony*bulgur*cibule*mrkev*celer*petržel* 
Hlavní jídlo: Vepřové karbanátky s ovesnými vločkami, bramborová kaše, sezónní zelenina /1 a,b,c,d,e,3,7 
*vepřová kýta*cibule*česnek*majoránka*ovesné vločky*strouhanka*olej*brambory*mléko*máslo*sezónní zelenina* 
Svačina: Slunečnicová bulka 60g s máslem 10g, šunkou 20 g, okurka 50 g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

27. 11. ST 
 
Přesnídávka: Ovocný kefír 200ml, rohlík máslový  60g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Čočková polévka/1 a,b,c,d,e *hnědá čočka*cibule* ocet*cukr*mouka* 
Hlavní jídlo: Kynuté jahodové knedlíky, cukrem a máslem/1 a,b,c,d,e 3,7   VEGETARIAN 
 *polohrubá mouka*vejce*kvasnice*mléko*jahody*cukr*máslo* 
Svačina: Knackebrot 2 ks, drůbeží pomazánka 30g, paprika 50g /1 a,b,c,d,e,3,7,11 

 
 

28. 11. ČT 
 
Přesnídávka: Slunečnicová špička 60g, máslo 10g, plátkový sýr 20g, švestka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Kuřecí vývar s nudlemi /1 a,b,c,d,e 3,9*kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky*nudle* 
Hlavní jídlo: Krůtí kousky na žampiónech, rýže /1 a,b,c,d,e 
*krůtí prsa*žampióny*kmín*cibule *bylinky*rýže* 
Svačina: Chléb Borodino, mozzarellou a rajčetem /pečivo 60g, máslo 10g, mozzarella 20g, rajče 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

29. 11. PÁ 
 
Přesnídávka: Kváskový chléb 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, hroznové víno 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Polévka: Zelňačka s bramborem/1 a,b,c,d,e,3,7 *cibule*brambory* v. kýta*zelí*smetana*mléko*paprika sladká* 
Hlavní jídlo: Vepřové čevabčiči, bramborová kaše, okurka/1 a,b,c,d,e,3,7,10 
*vepřová kýta*cibule*česnek*rajský protlak*hořčice*strouhanka*olej*brambory*mléko*máslo*okurka* 
Svačina: Jablečné pyré s piškoty/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. 


