
Středa 1.12. 

Bageta se šunkou, čaj 

Jáhlová s vejci 

Krůtí játra na cibulce, brambory pečené ve slupce, dressing, ovoce 

Krůtí ala bažant, dušená rýže, ovoce 

Čtvrtek 2.12. 

Chléb s drožďovou pomazánkou, kápie, čaj 

Gulášová 

Rybí filé zapékané se sýrem, bramborová kaše, zelný salát pestrý 

Musaka z krůtího masa (brambory zapečené s mletým masem) 

Pátek 3.12. 

Cereálie s mlékem (1.a 2.třída), Chléb s vaječnou omeletou(3.-9.třída) 

Bramborová nezahuštěná 

Hrachová kaše s opečenou cibulkou, chléb, ledový salát 

Zeleninová pohanka s balkánským sýrem, pečená červená řepa 

 



Pondělí 6.12. 

Veka se sardinkovou pomazánkou, čaj 

Rajská s kapáním 

Srbské rizoto z vepřového masa, salát z červené řepy  

Sekaná pečeně, zelí hlávkové dušené, vařené brambory 

Úterý 7.12. 

Jogurtová buchta s ovocem 

Hovězí vývar s těstovinami 

Kuřecí na paprice, těstoviny 

Restovaná vepřová panenka, salát z čerstvé zeleniny, dresing, pečivo 

Středa 8.12. 

Toustový chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, ledový salát, čaj 

Fazolová  

Zapečené těstoviny, zelný salát míchaný 

Hovězí na cikánský způsob, rýže, salát zelný míchaný 

Čtvrtek 9.12. 

Chléb s vajíčkovou pomazánkou, čaj 

Květáková s brambory 

Smažené rybí filé, bramborová kaše, mrkvový salát 

Gnocchi s kuřecím masem a sýrovou omáčkou 

Pátek 10.12. 

Lámankový chléb, pomazánka z pom. másla, mrkve a česneku, čaj 

Zeleninový boršč 

Krupicová kaše maštěná máslem a sypaná kakaem, mléko 

Vařené vejce, fazolové lusky na kyselo, vařené brambory 

 



Pondělí 13.12. 

Chléb, pomazánka falešný humr, čaj 

Čočková 

Špagety s mletým masem a rajčatovou omáčkou sypané sýrem, ovoce 

Vepřová panenka s grilovanou zeleninou, vařené brambory, ovoce 

Úterý 14.12. 

Chléb s plátkovým sýrem, čaj 

Kapustová 

Kuřecí kousky na kari, dušená rýže, ledový salát 

Lasagne z krůtího masa 

Středa 15.12. 

Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

Bramboračka s houbami 

Moravský vepřový vrabec, dušené červené zelí, bramborový knedlík 

Zeleninové bulgureto se žampiony, okurkový salát se zakysanou smetanou 

Čtvrtek 16.12. 

Chléb se šunkovou pěnou, čaj 

Z vaječné jíšky z pohankové mouky 

Tvarohové knedlíky s ovocem, mléko 

Kuřecí rarášci, bramborová kaše, salát Coleslaw 

Pátek 17.12. 

Chléb, pomazánka rozhuda, čaj 

Z krůtího masa se zeleninou 

Vepřový guláš, těstoviny  

Losos na bylinkách, šťouchané brambory s cibulkou 

  



Pondělí 20.12. 

Chléb, pomazánka z cizrny a pórku, čaj 

Drožďová s kapáním 

Pečené krůtí kousky, dušená kapusta, vařené brambory 

Kuřecí stehno na cibuli, dušená rýže 

Úterý 21.12. 

Pomerančová bublanina, mléko 

Zeleninový vývar s játrovou rýží 

Kuřecí plátek na žampiónech, dušená rýže, zeleninový salát míchaný 

Smažený karbanátek, bramborová kaše, zeleninový salát míchaný 

Středa 22.12. 

Lámankový chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 

Zeleninová s kroupami 

Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík 

Těstovinový salát s tuňákem a zeleninou 

 


