
Pondělí 03.01.2022 

PIKANTNÍ BRAMBOROVÁ SE ZELENÝM HRACHEM A MEDVĚDÍM ČESNEKEM [1a;7;9] 

Srbské rizoto s krůtím masem a cherry rajčátky, okurkový salát s ředkvičkami, čaj citronela/hruška, 

čistá voda [1a;7;9] 

. 

. 

Úterý 04.01.2022 

STARODÁVNÁ Z HUB  S VAJEČNÝM STROUHÁNÍM [1a;3;7;9] 

Kynuté knedlíky plněné meruňkami, strouhaný tvaroh/perník, neslazený čaj mátový s ananasem, 

mléko, čistá voda [1a;3;7] 

Strakonický plátek (kuřecí plátek, okurky sterilované, kořenová zelenina, křen, hořčice), vařený 

brambor, neslazený čaj mátový a ananasem, mléko, čistá voda [1a;7;9;10] 

. 

Středa 05.01.2022 

Z ŘAPÍKATÉHO CELERU S KUSKUSEM [1a;7;9] 

Pikantule s kousky vepřové kýty (zapečené brambory s vepřovým masem, sýrem a smetanou), 

cizrnový salát s grilovanou kukuřicí a ajvarem, čaj sladká švestka, čistá voda [1a;7;9] 

Tortilla s boloňským ragú (tortilla plněná mletým hovězím a drůbežím masem), cizrnový salát s 

grilovanou kukuřicí a ajvarem, čaj sladká švestka, čistá voda [1a;7;9] 

. 

Čtvrtek 06.01.2022 

KVĚTÁKOVO-FENYKLOVÁ [1a;3;7;9] 

Losos se šafránovovým přelivem, brambory rozmarýnové, ovocný salát s kompotem, čaj mango/růže, 

čistá voda [1a;4;7;9] 

Pečené cuketové plátky v trojobalu (bezmasý oběd - pečené v troubě), bramborová kaše s pohankou 

a česnekem, ovocný salát s kompotem, čaj mango/růže, čistá voda [1a;3;7;9] 

. 

Pátek 07.01.2022 

RYCHLÁ KMÍNOVÁ S BATÁTOVÝMI NOČKY [1a;3;7;9] 

Zelný list plněný červenou čočkou a balkánským sýrem (bezmasý oběd), polentové hranolky se 

sezamem, řecký salát á la enki, čaj rakytníkový vysočánek, čistá voda [1a;7;9;10;11] 

Vepřová panenka na medové hořčici, rýže jasmínová, řecký salát á la enki, čaj rakytníkový vysočánek, 

čistá voda [1a;7;9;10] 

10.01.-14.01.2022 



Pondělí 10.01.2022 

ŠPENÁTOVÁ S DROŽĎOVÝMI HALUŠKAMI [1a;3;7;9] 

Kuřecí přírodní plátek Toronto (čerstvá petrželka, oregáno, sojová omáčka), rýže parboiled, 

zeleninový salát s dýní a strouhaným eidamem, 100 % ovocný džus, čistá voda [1a;6;7;9;10] 

Kuřecí závitek s fazolovou fáší, majoránkové kroupoto, zeleninový salát s dýní a strouhaným 

eidamem, 100% ovocný džus, čistá voda [1a;7;9;10] 

. 

Úterý 11.01.2022 

KOPROVÁ S TARHOŇOU [1a;3;7;9] 

Vepřová panenka od tchýně nakládaná v marinádě z hořčice, kari koření a domácí majonézy, vařený 

brambor s máslem, mrkvový salát s pekingským zelím, pomerančem a limetkovou zálivkou, čaj 

ovocná rozkoš, čistá voda [1a;3;7;9;10] 

Králičí kostky v petrželi a bylinkách, rýže basmati, mrkvový salát s pekingským zelím, pomerančem a 

limetkovou zálivkou, čaj ovocná rozkoš, čistá voda [1a;3;7;9;10] 

. 

Středa 12.01.2022 

Z MÍCHANÉ ZELENINY S VAJEČNOU JÍŠKOU [1a;3;7;9] 

Krůtí řízek Ondráš (v bramborovém těstě), bramborová kaše, ovocný salát s kompotem, čaj dětský 

bezkašlík, čistá voda [1a;3;7;9] 

Brokolicové krokety s hermelínem (bezmasý oběd - pečené v troubě), bramborová kaše, ovocný salát 

s kompotem, čaj dětský bezkašlík, čistá voda [1a;3;7;9] 

. 

Čtvrtek 13.01.2022 

RYCHTÁŘSKÁ (BRAMBORY, TĚSTOVINY, VÝVAR, DRŮBEŽÍ MASO, PÓREK) [1a;7;9] 

Citronový bulgur s meduňkou a ovocem, neslazený čaj, melta, čistá voda [1a;7] 

Mleté masové koule (hovězí a drůbeží maso), rajčatová omáčka, houskový knedlík s jáhlovými 

vločkami, neslazený čaj, melta, čistá voda [1a;3;7;9;10] 

. 

Pátek 14.01.2022 

ZIMNÍ Z MRKVE A SOJOVÝCH BOBŮ [1a;6;7;9] 

Zapečené těstoviny s květákem a tuňákem (bezmasý oběd), míchaný ovocný kompot, čaj pohlazení s 

heřmánkem, čistá voda [1a;3;4;7;9] 

Vepřová kotleta Benjamin se smetanovým přelivem (plátek vepřové kotlety, zakysaná smetana, 

mletá paprika, kmín, citronová šťáva), šťouchaný brambor s restovanou cibulkou, míchaný ovocný 

kompot, čaj pohlazení s heřmánkem, čistá voda [1a;7;9;10] 



 


