
 

 

Rohlík s pažitkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka hráškový krém 1,7,8 
Krupicová kaše s čoko sypáním   1,7 

Chléb s taveným sýrem, ovoce, čaj 1,7 

 

Sládkův chléb s ředkvičkovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Polévka hovězí s nudlemi    1,3,9 

Krůtí soté se zeleninou na kokosovém mléce, dušená rýže   1,3,6,7,8,9,10 
Žitánkový chléb se sýrovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8 

 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka bramborová  1,7,9 
Masové kuličky v rajské omáčce, čerstvé těstoviny  1,3,5,6,7,8,9,11,12 
Chléb s kedlubnovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

Sládkův chléb s drůbeží pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Polévka česneková s kroupami    1,9 

Pečený rybí filet s bramborovou kaší, okurka   1,3,5,6,7,8,10 
Houska s drožďovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,7,11 

Žitánkový chléb s pomazánkou z červené čočky, zelenina, čaj 1,7,8,9 

Polévka brokolicová  1,7 

Zapečené těstoviny se šunkou a vajíčkem, salát     1,3,7,8 
Sojový rohlík s rybí pomazánkou a jarní cibulkou, ovoce, mléko 1,4,6,7 

 

6. – 10. září 



 

 

Sojový rohlík s bylinkovým tvarohem, ovoce, mléko 1,6,7 

Polévka květáková 7,9 

Ruská vepřová pečeně, houskový knedlík    1,3,7,8,9,10 

Sládkův chléb s máslem a plátkovým sýrem, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Křehký chléb s masovým krémem, ovoce, mléko 1, 7 

Polévka zeleninová     1,7,9 

Sázené vejce na černé čočce na zelenině s čerstvým koriandrem 1,3,10 
Chléb s pomazánkou z čerstvých paprik, zelenina, čaj 1,7 

Houska s vajíčkovou pomazánkou se šunkou, ovoce, mléko 1,3,7,11 

Polévka drůbeží s domácími noky    1,3,9 

Kuřecí maso po indicku na pomerančích, dušená rýže  1,3,7,8 

Žitánkový chléb s brokolicovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8 

Chléb s pomazánkou z tuňáka, zelenina, mléko 1,4,7 

Polévka hrachová  1,7,9 

Smetanové gnocchi se špenátem a šunkou  1,3,7,8 
Šlehaný lázeňský krém, piškoty, ovoce, čaj 1,7,8 

Sládkův chléb s hráškovo-mrkvovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,9,11 
Polévka silný zeleninový vývar   9 

Kuřecí prsní steak, bylinkový brambor, okurka 1,3,5,6,7,8,10,11 

Rohlík s jarní pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9 

13. – 17. září 



 

 

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

Polévka frankfurtská s těstovinou  1,3,7 
Bavorské vdolečky s tvarohem a povidly    1,3,7,12 
Sójový rohlík s lučinou, zelenina, mléko 1,6,7 

Rohlík s pomazánkou z pórku a vařeného vajíčka, zelenina, čaj 1,7,9 

Polévka čočková 1,7,9 

Těstoviny spirálky s kuřecím masem na kari   1,3,7 
Sládkův chléb s mrkvovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka hovězí s bulgurem   1,9 
Mořská štika s luštěninovou směsí garam masala, salát 4,7,9 

Chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7 

Žitánkový chléb s čočkovou pomazánkou ovoce, mléko 1,7,9,11 

Polévka rajská s těstovinovou rýží    1,3,9 
Vinná klobáska s bramborovou kaší, kyselá okurka 1,3,7,8 
Sládkův chléb s pomazánkou ze sardinek, zelenina, čaj 1,4,7,8,11 

Houska se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8,9 

Polévka ze zelených lusků 1,7 

Asijská restovaná rýže s kuřecím masem a zeleninou 3,4,5,6,7,8,9,11,13 
Křehký chléb s pomazánkou z červené řepy, ovoce, čaj 1,7 

20. – 24.září 



 

 

       Chléb s medovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

       Polévka špenátová 1,3,7 
       Španělská vepřová pečeně s dušenou rýží    1,3,10 
       Rohlík s taveným sýrem, zelenina, čaj 1,7 

Státní Svátek 

Den české státnosti 

Houska s pažitkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7,11  

Polévka drůbeží s pohankou   1,9 

Krůtí výpečky se šťouchaným bramborem, pečený kukuřičný klas  1 ,3,7,8 

Loupáček, ovoce, čaj 1,3,7  

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

Polévka dýňová  1,7 
Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem  1,3,7,8,9,10 
Houska s celerovou pomazánkou s jablky, ovoce, čaj 1,7,9,11 

Sládkův chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,9,11 

Polévka hovězí s kapustičkami   7,9 

Pečená ryba tilápie na rajčatovém bulguru s bylinkami, salát  1,4 
Chléb s fazolovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9 

27.září – 1.října  


