
01.03.2023 31.03.2023od do

Středa 1.3.2023
Brokolicový krém s krutónkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Přírodní kuřecí plátek, šťouchaný brambor, čínské zelí s ředkvičkou, jogurt, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Krupicová kaše s kakaem, jogurt, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 2.3.2023
Frankfurtská s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Hrachová kaše s cibulkou, chléb, kyselý okurek, ovoce, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,12

Kuskusoto se zeleninou a cizrnou, kyselý okurek, ovoce, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 3.3.2023
Maďarská rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07

Krůtí maso po andalúzsku, vařený brambor, červená řepa, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Slepičí ragú, těstoviny, červená řepa, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07



01.03.2023 31.03.2023od do

Pondělí 13.3.2023
BramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Fazolový guláš ,,mungo'', chléb, obloha, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Balkánský džuveč ze sóji, obloha, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,06

Úterý 14.3.2023
Slepičí vývar se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík, ovoce, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pečené kuřecí špalíčky, bramborová kaše, kompot, ovoce, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 15.3.2023
DrožďováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Drůbeží játra na kmíně, vařený brambor, zelný salát s mrkví, jogurt, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Zapečené těstoviny s krůtím masem a květákem, zelný salát s mrkví, jogurt, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 16.3.2023
Z fazolových luskůPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Znojemská hovězí pečeně, barevná rýže, obloha, ovoce, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,10

Přírodní sekaný řízek, vařený brambor, obloha, ovoce, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 17.3.2023
Celerová s pohankouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, kompot, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 04,07

Grenadýrský pochod, kompot, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07



01.03.2023 31.03.2023od do

Pondělí 20.3.2023
Rybí ŠČIPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07

Přírodní vepřový plátek, bramborová kaše, kompot, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí na celeru, bulgur, kompot, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 21.3.2023
Vločková s bramborem a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Kuře na paprice, celozrné těstoviny, ovoce, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Krůtí roládka se šunkou a sýrem, hrášková rýže, ovoce, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 22.3.2023
FazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

Pečené rybí karbenátky, šťouchaný brambor, okurkový salát, jogurt, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Zelný závitek s rýžovou náplní, šťouchaný brambor, okurkový salát, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 23.3.2023
Petrželová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rizoto s uzeným tofu, čalamáda, ovoce, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 07

Pátek 24.3.2023
Mléčná se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Krůtí na pórku, vařený brambor, rajčatový salát, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Zeleninový salát s kuřecími kousky, bagetka, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07



01.03.2023 31.03.2023od do

Pondělí 27.3.2023
Zeleninová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Čočka se zeleninou, bageta, kyselý okurek, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,10

Lečo s vejci, vařený brambor, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 03

Úterý 28.3.2023
Pórková s vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Treska na bylinkách, bramborová kaše, kompot, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Špagety s bazalkovým pestem, rajčaty a parmezánem, kompot, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 29.3.2023
GulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

Přírodní kuřecí plátek, rýže s freekeh, ledový salát s kukuřicí, jogurt, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Těstovinový salát s tuňákem, jogurt, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,04,07

Čtvrtek 30.3.2023
Rybí s hrachemPolévka
obsahuje alergeny: 01,04

Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík, ovoce, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Tortilla s kuřecím masem a zeleninou, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Pátek 31.3.2023
Z hlávkového zelíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Krůtí zbruf se sýrem, těstoviny, nápojoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí na houbách, vařený brambor, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

                                                                                      DOBROU CHUŤ!
Změna jídelníčku i alergenů vyhrazena!
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!
U potravin podávaných v originál obalech alergeny neuvádíme!
                                                                                      Vedoucí ŠJ: Lucie Gelnarová
                                                                                      Hlavní kuchařka : Hana Hájková
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany


