
  

 

 

 

 

 

SOBOTA Večeře Kuře pečené na másle, dušená rýže, kompot /salát 

    

NEDĚLE Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo 

19.8.   Oběd  Kuřecí krém s hráškem 

Boloňské špagety s masem a rajčaty 

    Večeře 1. Máslový sekaný vepřový řízek, bramborová kaše, zeleninový salát      

       2. Zeleninové domácí lečo s uzeninou, chléb 

 

POND.  Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo 

         Oběd  Hrachová 

Francouzské zapékané brambory s uzeninou, zeleninový salát  

Večeře 1. Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík 

   2. Těstovinový salát s tuňákem a kukuřicí (studený)  

          

ÚTERÝ  Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo

    Oběd  Gulášová 

       Šťavnaté drůbeží rizoto se zeleninou, červená řepa 

Večeře 1. Bramborový knedlík plněný uzeným masem, dušené zelí s cibulkou 

2. Čočka na kyselo, vejce/opečená klobása, okurek, chléb 

 

STŘEDA Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo 

    Oběd  Hovězí s kapáním 

    Kuřecí nudličky se šunkou a sýrem, brambor, zeleninový salát 

Večeře 1. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 

   2. Selské brambory na česneku zapečené s vejcem, okurkový salát s kyškou 

         

ČTVR.  Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo 

 Oběd  Krupicová s vejci 

    Masové kuličky, rajská omáčka, těstoviny 

 Večeře 1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninový salát 

2. Tvarohová žemlovka s meruňkami a rozinkami 

 

PÁTEK  Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo

    Oběd  Frankfurtská 

       Přírodní vepřový plátek na slanině, dušená rýže, okurek  

Večeře 1. Segedínský guláš, houskový knedlík 

   2. Květákový mozeček na másle, brambor 

 

SOBOTA Snídaně Párek, vejce, paštika, sýr, jogurt, mysli, corn flakes, máslo, džem, med, zelenina, pečivo 
 

Na večeři je možné si vybrat ze dvou jídel. Pokud neoznámíte změnu, je automaticky počítáno, že máte večeři 

číslo jedna. Tato změna se nahlašuje 24 hodin předem v kuchyni při večeři. U skupinové rekreace je možné, 

aby tato změna byla jenom u části skupiny, vždy je však nutné, aby tuto skutečnost nahlásil vedoucí skupiny 

hromadně. Zeleninové saláty podáváme dle sezónní nabídky a lze je zaměnit za kompot. Změna vyhrazena.

 Jídla pro Vás připravil šéfkuchař Stanislav Pospíšil s kolektivem. 

 

Jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti 

strávníků. Tuto skutečnost si  musí  každý  strávník sám  uhlídat. Časově ani logisticky není možné se věnovat 

při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. 

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Toto pravidlo platí i pro diety 

a jiné požadavky na změnu stravy, které nebyly předem konzultovány a přesně domluveny. Děkujeme za 

pochopení. 

 
 


