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Pondělí 3.1. 

Toustový chléb s plátkovým sýrem a ledovým salátem, čaj 

Květáková 

Krůtí kousky po srbsku, těstoviny, ledový salát 

Cuketový nákyp ala bramborový placek, ledový salát 

Úterý 4.1 

.Lámankový chléb, tvarohová pomazánka s česnekem, čaj 

Polévka z vaječné jíšky 

Kuřecí stehno pečené, rýže, okurkový salát 

Těstovinový salát s tuňákem 

Středa 5.1. 

Chléb se šunkovou pěnou, čaj 

Zeleninový vývar s játrovými knedlíčky 

Moravský vepřový vrabec, špenát, brambory 

Gnocchi s houbovou omáčkou a vařeným vejcem 

Čtvrtek 6.1. 

Bageta, pomazánkové máslo s mrkví a česnekem, čaj 

Kmínová s kapáním  

Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskový knedlík 

Mix z čerstvé zeleniny, restovaná vepřová panenka, dresink, bageta 

Pátek 7.1. 

Mramorová třená buchta, mléko 

Čočková 

Okoun nilský na másle a kmíně, bramborovocelerové pyré, zelný s koprem 

Znojemská hovězí pečeně, chlupatá rýže, zelný s koprem 



 

Pondělí 10.1. 

Houska, šunková pomazánka se zeleninou, čaj 

Norská rybí  

Pečené karbanátky z krůtího masa, šťouchané brambory, salát z červené řepy 

(vařený) 

Králíčí kousky na celeru a česneku, těstoviny, salát z červené řepy 

Úterý 11.1. 

Lámankový  chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 

Pohanková 

Fazole Plaki se zeleninou, chléb kmínový/lámankový, ovoce 

Uzené tofu s grilovanou zeleninou, vařené brambory, ovoce 

Středa 12.1. 

Veka, tuňáková pomazánka, čaj 

Zeleninový boršč 

Bavorské vdolky, mléko 

Vepřová kotleta na žampiónech, chlupatá rýže, salát z bílého zelí vařený 

 Čtvrtek 13.1. 

Chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, kápie, čaj 

Hrachová se zeleninou 

Hovězí burgundská, rýže, mrkvový salát 

Rybí filé na rajčatech, tarhoňa, mrkvový salát 

Pátek 14.1. 

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

Krůtí vývar s masem a zeleninou 

Kuřecí kousky obalené v kukuřičných lupínkách, bramborová kaše, jablkové pyré s 

jahodami  

Špecle s omáčkou z nivy 



 

Pondělí 17.1. 

Lámankový chléb s ramou a vařeným vejcem, čaj 

Bramborová nezahuštěná 

Masová směs (kuřecí a vepřové maso), hranolky, tatarka 

Vepřová pečeně, kedlubnové zelí, brambory 

Úterý 18.1. 

Jogurtová buchta s ovocem 

Rajská se špaldovým kapáním 

Losos na bylinkách, brambory sypané pórkem, zelný salát pestrý 

Kuřecí rožněná, kuskus, zelný salát pestrý  

Středa 19.1. 

Chléb se šunkou, čaj 

Cibulačka 

Hovězí Stroganov, rýže 

Musaka z krůtího masa (zapečené brambory s mletým masem) 

Čtvrtek 20.1. 

Veka, sardinková pomazánka 

Zeleninová s hlívou ústřičnou 

Krůtí kousky pečené, mrkev s hráškem, brambory 

Králíčí stehno na cibuli, rýže 

Pátek 21.1. 

Chléb, pomazánka budapešťský krém, čaj 

Fazolová 

Kapucínský guláš, těstoviny 

Rizoto s kuřecím masem sypané sýrem, červená řepa se zakysanou smetanou  

  



Pondělí 24.1. 

Veka, pomazánka ze sýru Palouček, zelenina, čaj 

Jáhlová s vejci 

Selská vepřová pečeně, dušené červené zelí, bramborový knedlík 

Celerový salát s tuňákem, rajčaty a kuskusem 

Úterý 25.1. 

Chléb, cizrnová pomazánka, čaj 

Zeleninová s drožďovými knedlíčky 

Krůtí na žampiónech, rýže, salát z bílého zelí s jablky, mrkví a červenou cibulí 

Uzené maso vařené, křenová omáčka, brambory 

Středa 26.1. 

Domácí perník, mléko 

Česnekačka s ovesnými vločkami 

Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek 

Krůtí kousky na zelenině, kari rýže 

Čtvrtek 27.1. 

Obložený chléb se šunkou a sýrem, čaj 

Hrstková 

Tagliatelle s brokolicí a smetanou, ovoce 

Pečené kuřecí stehno, fazolové lusky restované na česneku, brambory, ovoce 

Pátek 28.1. 

Chléb se zeleninovou pomazánkou 

Pórková  

Nudle s mákem, mléko 

Kuřecí plátek v bylinkovojogurtové marinádě, bramborová kaše, mrkvový salát  

  



 

Pondělí 31.1. 

Chléb toustový, pomazánka z lučiny s jablíčkem, čaj 

Špenátová 

Vařené vejce, koprová omáčka, brambory 

Zeleninové lečo s klobásou, pečivo  

 


