
 
 
 
 

JÍDELNÍČEK NA OBDOBÍ OD 1.3. – 3.3.2023 
 

 

Středa 1.3. kukuřičné lupínky, mléko od kraviček, ovoce   1j,8,7 
  krůtí kaldoun        9,7,1š 
  steak z tilápie, vařené brambory, dušená karotka s hráškem 4 
  rohlík s bramborovou pomázánkou se sýrem, výběr zelenin 1ž,1p,11,7  
  
Čtvrtek 2.3. jablkový koláček, mléko od kraviček    1,3,7 
  kuřecí vývar s mrkvovým kapáním     9,3,1p 
  kuře po francouzsku, bulgur     9,10,701š,1p 
  žitný chléb, kukuřicná pomazánka se sýrem, výběr zelenin 1p,1ž,7 
 
Pátek 3.3. vánočka, ovoce, mléko od kraviček    1p,8,7,3 
  cizrnová polévka jako gulášová     9,1š 
  kuřecí kousky s pórkovou omáčkou, dušená rýže  9,1š,7 
  rohlík z fazolovo zelninovou pomazánkou, výběr zelenin 1p,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 
  
  
  

   
JÍDELNÍČEK NA OBDOBÍ OD 6.3. -10.3.2023 

    
 
Pondělí 6.3. müsli tyčinka FIT, ovoce, mléko od kraviček   7 
  hovězí polévka s nudlemi a zeleninou    9,1p,3 
  smažený steak z aljašské tresky, brambory, tatarka Bionea 4,1p,3,11,7  
  rohlík s vaječnou pomazánkou, výběr zelenin   1p,7,3,10 
 
Úterý 7.3. banánovo kokosový muffin, mléko od kraviček, ovoce  1p,3,7 
  kapustnica se sušenými švestkami    7,1š 
  kuřecí kari, dušená rýže      9 
  žitný chléb s pomazánkou z uzeného tofu, výběr zelenin 1p,6 
  
Středa 8.3. tvarohový dezert, rýžový chlebíček    7 
  polévka z červené čočky, rajčat a cukety    9 
  frankfurtská hovězí pečeně, domácí kynutý knedlík  9,1š,7,1p,3,11 
  rohlík s máslem a šunkou, výběr zelenin    1p,7 
  
Čtvrtek 9.3. kokosové sušenky, mléko od kraviček, ovoce   7,1p,3 
  špenátová polévka s vejcem a celozrnými krutony  9,7,1p,3,11,1š  
  zapečené rizoto s kuřecím masem, zeleninou a sýrem  9,6,7 
  žitný chléb s bylinkovým tvarohem, výběr zelenin  1p,1ž,7 
 
Pátek 10.3. šáteček z listového těsta plněný jahodami, mléko od kraviček 1p,3,8,11 
  kuřecí vývar se zeleninovými noky    9,1p,3 
  krůtí maso ze špenátovo smetan. omáčkou, špaldové nočky 9,7,1š,1p,3 
  piroh s kapustou a šunkou, výběr zelenin    1p,3 
   

  
 



 
 
 
 

JÍDELNÍČEK NA OBDOBÍ OD 13.3. – 17.3.2023 
 
  
Pondělí 13.3. müsli s borůvkami a malinami, mléko od kraviček  10,1p,6,5,7 
  krémová květákovo-bramborová polévka    7,9,1š 
  kachní ragů, těstoviny špagety     9,1p 
  rohlík s tvaroh. pomazánkou s mrkví a čenekem, zelenina 1p,7 
 
Úterý 14.3. sypaný koláč s tvarohem a švestkami, mléko od kraviček 1p,3,7 
  hovězí vývar s hráškem a rýží     9 
  kuře na španělský způsob, dušená rýže    9,1š 
  žitný chléb se sýrovou pomazánkou s jáhlami, výběr zelenin 1p,1ž,7,10 
  
Středa 15.3. sušenka cookies, mléko od kraviček, ovoce   1p,3,7,6 
  hrstková polévka       1š,9 
  sekaný máslový řízek a bramborová kaše    1p,11,7,3 
  rohlík s paprikovou pomazánkou, výběr zelenin   1p,7 
 
Čtvrtek 16.3. piškoty, mléko od kraviček, ovoce     1p,3,7 
  kuřecí vývar s drožďovým kapáním    9,1p,11,3 
  drůbeží perkelt s hráškem a paprikou, bramborové nočky 9,1š,1p 
  žitný chléb s rybí pomaz. se zeleninou a kečupen Bionea 1p,1ž,4 
 
Pátek 17.3. ovocné pyré, kukuřičné křupky, mléko od kraviček  7 
  celerová polévka s brambůrkami a mrkvičkou   9,7,1š 
  špagety s kuřecím masem a brokolicí v sýrové omáčce  9,7,1š,1p 
  pirohy s mletým masem, výběr zelenin    1p,3,11 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JÍDELNÍČEK NA OBDOBÍ OD 20.3. – 24.3.2023 
    
 
Pondělí 20.3. ovesné sušenky s kakaem, mléko od kraviček, ovoce  7 
  zeleninový vývar s těstovinami     9,1p 
  tokáň z vepřovéko masa se žampióny a hráškem, brambory 1š,9,7 
  rohlík s jablkovo sýrovou pomazánkou, výběr zelenin  1p,7 
 
Úterý 21.3. piškotová roláda s ovocným džemem, mléko, ovoce  1p,3,7,8,11  
  fazolová polévka se špaldovým kapáním    9,1š,3 
  krůtí plátek z přírodní om., bramb. knedlík a smetan. špenát 9,1š,7 
  žitný chléb s tvarohovo dýňovou pomazánkou, výběr zelenin 1p,1ž,7 
 
Středa 22.3. ovocný jogurt, kukuřičné křupky, ovoce    7 
  kuřecí vývar se zeleninkou a kuskusem    9,1p 
  masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny   7,1p,11,3,1š,9  
  rohlík s máslem a eidamem, výběr zelenin   1p,7 
 
Čtvrtek 23.3. mrkvové sušenky, ovoce, mléko od kraviček   7 
  zeleninová ragů polévka      9,7,1š 
  krůtí maso s dýňovou omáčkou a tahini a dušená rýže  9,11,7,1š 
  žitný chléb s pomaz. z tvarohu a mletého hrašku, zelenina 1ž,1p,7 
  
Pátek 24.3. ovesné sušenky s jablky, mléko od kraviček   7 
  hovězí vývar s kořenovou zeleninou a bezpluchým ovsem 9,10 
  kuřecí ragů se zeleninou, těstovinky    7,1š,1p,9 
  šáteček z list. těsta s květákovo vaječnou náplní, zelenina 1p,3   
 
 
 
 
 
 



 
 

JÍDELNÍČEK NA OBDOBÍ 27.3. – 31.3.2023 
    
 
Pondělí 27.3. ovesné müsli s ovocem, mléko od kraviček, ovoce  10,1p,5,6,7 
  hrachová polévka se zeleninou a krutony    9,1p,1š,11 
  uzené vepř. maso s těstovinou, bramb. knedlík, červené zelí 1p,1š 
  rohlík s pórkovou pomazánkou s vejci, výběr zelenin  1p,1ž,11,7 
 
Úterý 28.3. makový závin z litového těsta, mléko od kraviček, ovoce 1p,3,7 
  zeleninový vývar s nudlemi      9,1p 
  těstoviny špagety se šunkou, smetanou a sýrem  7,1š,1p 
  žitný chléb s rajčatovou pomazánkou, výběr zelenin  1ž,1p,7 
  
Středa 29.3. hruškové želé s bílým jogurtem, kukuřičné křupky  7 
  frankfurtská polévka s párkem     9,7,1š 
  pečená mahi mahi se zeleninovým lečem, vařené brambory 4 
  rohlík s tuňákovou pomazánkou, výběr zelenin   1ž,1p,7 
 
Čtvrtek 30.3. jablečné řezy, mléko od kraviček     1p,7,3 
  česnečka se zeleninou a celozrnými krutony   9,1p,11 
  frikadelky po stoganovsku, dušená rýže   1p,11,3,9,7,10,1š 
  žitný chléb s cizrnovou pomazánkou, výběr zelenin  1ž,1p,11 
 
Pátek 31.3. rýžový pudin sypaný kokosem, ovoce    7 
  kmínová polévka s vejci      9,3,6,1š 
  kuřecí rarášci v hrašce, bamb. kaše, salátek z červené řepy 6,7 
  pirohy z listového těsta se zeleninou, výber zelenin  1p,11,3 
 

 
 
 
 
  


