
 

 

Sládkův chléb s taveným sýrem, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Rajčatová polévka s bazalkou 7 

Vepřová směs čínská, dušená rýže 1,3,6,7,8,9,13  

Houska s bylinkovým tvarohem, zelenina, čaj 1,7,11 

 

Chléb s pomazánkou z červené řepy a černé čočky, čaj 1,7 

Polévka drůbeží s nudlemi 1,9 

Zapečené těstoviny se šunkou a vajíčkem, okurka 1,3,7 

Žitánkový chléb s mrkvovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8 

 

Královský chléb s celerovou pomazánkou s jablkem, čaj 1,6,7,9 

Polévka čočková 1,7,9 

Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, salát 7 

Křehký chléb s drůbeží pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

 

Sládkův chléb s drožďovou pomazánkou a pažitkou, zelenina, čaj 1,3,7,8,11 

Dýňová polévka 1,7 

Květákové placičky, vařený brambor, salát 1,3,5,6,7,8,11 

Chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

 

Kakaový bircher muesli s ovocem, čaj 1,7 

Krémová rybí polévka 1,4,7,9 

Masové kuličky v rajské omáčce, domácí těstoviny 1,3,5,6,7,8,9,11,12 

Žitánkový chléb s rybí pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,7,8 

 

3. – 7. října 



 

 

Chléb s lučinou, zelenina, mléko 1,7 

Krémová česneková polévka 1,7 

Krupicová kaše sypaná kakaem, přelitá máslem 1,7 

Rohlík s máslem a plátkový sýrem, ovoce, čaj 1,7 

 

Žitánkový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7,8 

Hovězí vývar s písmenkami 1,9 

Zeleninovo-čočkový karbanátek s těstovinovým salátem 1,5,6,7,8,11 

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

 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka brokolicová 1,7 

Vepřové výpečky, kysané zelí, bramborový knedlík 1,3,6,7,8,11 

Královský chléb s hráškovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,6,7,9 

 

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

Polévka krémová z karamelizované mrkve 7 

Přírodní kuřecí steak, vařený brambor, okurka 1,3,5,6,7,8,11 

Žitánkový chléb s pomazánkou ze šprotů, zelenina, mléko 1,4,7,8 

 

Jáhlová kaše s hruškou, ovoce, čaj 1,7 

Orientální cizrnový krém 1,7,9 

Těstoviny barely s kuřecím masem v rajčatové omáčce, sýr 1,7 

Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

 

10. – 14. října 



 

 

Houska s medovým máslem, ovoce, mléko 1,7,11 

Polévka bramborová 1,7,9 

Vepřový guláš s dušenou rýží 1 

Žitánkový chléb s pažitkovým tvarohem, zelenina, čaj 1,7,8 

 

Křehký chléb se sýrovou pomazánkou a pažitkou, ovoce, mléko 1,7 

Drůbeží vývar s nudlemi 1,9 

Divoký losos s vařeným bramborem 4,7 

Chléb s vajíčkovo-řepnou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7 

 

Sládkův chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko 1,7,8,11 

Rajská polévka s rýží 1,7,9 

Krůtí maso s kokosovým mlékem na kari, dušená rýže 1,7 

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

 

Žitánkový chléb s mrkvovou pomazánkou, mléko 1,7,8 

Ruský boršč 1,7,9 

Domácí špagety s rajčatovou omáčkou a bazalkou, sýr 1,7 

Chléb s čočkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9 

 

Bircher muesli s ovocem, ovoce, čaj 1,7 

Polévka z karamelizovaného celeru 7,9 

Pečený králík na kmíně, bramborový knedlík, špenát 1,3,6,7,8,11 

Sládkův chléb s rozhuda pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8,11 

 

17. – 21. října 



 

 

Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Smetanová polévka na paprice s bramborem 1,7 

Vepřová pečeně znojemská, houskový knedlík 1,3,7,10 

Rohlík s bylinkovým máslem, zelenina, mléko 1,7 

Sládkův chléb s budapešťskou pomazánkou, mléko 1,7,8,9,11 

Fazolová polévka 1,7,9 

Steak z vepřové plece, karamelizovaná cibulka, šťouchaný brambor 1,7  

Chléb s rybí pomazánkou a jarní cibulkou, zelenina, čaj 1,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka dýňová 1,7 

Domácí těstoviny se středomořskou zeleninou sypané sýrem 1,7 

Královský chléb se špenátovou pomazánkou se sýrem, čaj 1,6,7 

 

Šlehaný tvaroh, ovocná srdíčka, ovoce, čaj 1 

Zelná moravská polévka 1,7 

Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citrón 1,3,5,6,7,8,9,10,11 

Žitánkový chléb s vajíčkovou pomazánkou se šunkou, zelenina, mléko 1,3,7,8 

Státní Svátek 

Vznik Československa 

 

24. – 28. října 



 

 

Chléb s tvarohovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

Polévka zeleninová 1,7,9 

Rýžová kaše s pudinkem a jahodami 1,3,7,8 

Houska s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 1,7,11 

Žitánkový chléb s luštěninovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8 

Polévka frankfurtská s bramborem 1,7 

Čevapčiči, vařený brambor, zeleninová obloha 1,3,5,6,7,8,10,11 

Křehký chléb se sýrovo-vajíčkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7 

Královský chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,6,7,9 

Polévka kuřecí vývar s písmenky 1,7,9 

Cizrna garam masala se zeleninou po indicku, pečivo 1,7,9 

Sládkův chléb s masovým krémem, ovoce, mléko 1,7,8,11 

 

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

Polévka hrstková 1,7,9 

Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík 1,3,7,8,9,10  

Sládkův chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

Vanilkový puding s ovocem, ovocná tyčinka, čaj 1,7 

Polévka květáková 1,3,7 

Přírodní rybí filé, bramborová kaše, salát coleslaw 1,3,4,5,6,7,8,10,11  

Chléb s tzatziki pomazánkou, mléko 1,4,7,8,11 

31. 10. – 4. 11. 


