
 

 

Houska s lučinou, zelenina, mléko 1,7,11 

Polévka rajská s těstovinou  1,7,9 

Štěpánská vepřová pečeně s dušenou rýží   1,3 

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

 

 
Chléb s pomazánkou z kuřecího masa s jablky a mrkví, mléko 1,7 

Polévka risi – bisi    9  

Pečená štika na kmíně, bramborová kaše, kompot   4,7 

Sojový rohlík s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,6,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka orientální cizrnový krém  7 

Těstoviny pappardelle se sýrovou omáčkou a šunkou  1,7 

Žitánkový chléb s pomazánkou z cizrny a červené řepy, čaj 1,7,9,11 

Chléb s pomazánkou ze šprotů, zelenina, mléko 1,4,7 

Polévka silný zeleninový vývar    7,9  

Čočka na kyselo, sázené vejce, cibulka, okurka   1,3,10 

Sládkův chléb s brokolicovou pomazánkou, čaj 1,7,8 

Šlehaný lázeňský tvaroh, bebe sušenky, ovoce, mléko 1,7 

Polévka květáková  1,3,7 

Asijská restovaná rýže se kuřecím masem a zeleninou 1,3,4,5,6,7,8,9,11,13 

Žitánkový chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj 1,7,11 

 

6. – 10. prosince 



 

 

Sládkův chléb s taveným sýrem, ovoce, mléko 1,7,8 

Polévka vločková se zeleninou   1,7,9 

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem   1,3,7,8 

Rohlík s bylinkovým máslem, zelenina, čaj 1,7 

Žitánkový chléb s tvarohovou pomazánkou s mrkví a ředkvičkami, čaj 1,7,11 

Polévka krém z karamelizované mrkve  7 

Hovězí guláš, houskový knedlík 1,3,7,8   

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

Sládkův chléb s celerovou pomazánkou s jablky, čaj 1,7,8,9 

Polévka čočková 1,7,9    

Kuřecí stehenní steak, těstoviny fusilli s rajčatovou omáčkou  1 

Houska se sýrovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,11 

Chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,7 

Polévka podještědské kyselo   1,3 

Masové kuličky v rajské omáčce, dušená rýže   1,3,7,8,9,12 

Sojový rohlík s čočkovou pomazánkou a rajčaty,  čaj 1,6,7,9 

Žitánkový chléb s pomazánkou z vajec a šunky, zelenina, mléko 1,3,7,11 

Polévka drůbeží vývar s domácími nudlemi  1,9 

Kuřecí řízek v kukuřičné strouhance, vařené brambory, okurka  1,3,5,6,7,8,10 

Rýžová kaše s ovocem, čaj 1,7 

13. – 17. prosince 



 

 

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

Polévka zeleninová   1,7 

Znojemská vepřová pečeně, houskový knedlík  1,3,7,8,10 

Chléb s máslem a plátkovým sýrem, ovoce, čaj 1,7 

Žitánkový chléb s rybí pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,7,11 

Polévka luštěninová se zeleninou  1,7,9 

Pečený okounek se zeleninovým rizotem na víně, salát 4,7,9,12 

Sojový rohlík s pomazánkou z pečených paprik a pažitky, čaj 1,6,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka boršč    1,7,9 

Zapečené těstoviny s kuřecím masem, okurkový salát s rajčaty  1,3,7 

Sládkův chléb s pomazánkou z červené čočky a zeleniny, čaj 1,7,8,9 

Chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,7 

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky   1,3,5,6,8,9,11 

Pečená vepřová plec se šťouchaným bramborem, fazolky na slanině 1,7 

Žitánkový chléb s ředkvičkovou pomazánkou, čaj 1,7,11 

Státní Svátek 

Štědrý den 

 

20. – 24. prosince 



 

 

Rohlík s pažitkovým tvarohem, zelenina, čaj 1,7 

Polévka krémová česneková     1,7 

Domácí lívanečky přelité jahodovým přelivem 1,3,7 

Sládkův chléb s pomazánkovým máslem, ovoce, mléko 1,7,8 

Žitánkový chléb s paprikovou pomazánkou, čaj 1,7,11 

Polévka drůbeží vývar s bulgurem   1,7,9 

Francouzské zapečené brambory, červená řepa  3,7 

Chléb s pomazánkou ze sardinek, zelenina, mléko 1,4,7 

Houska s medovým máslem, ovoce, mléko 1,7,11 

Polévka krém z karamelizovaného celeru  7,9 

Kuřecí stehenní maso na paprice, čerstvé těstoviny barely  1,7 

Křehký chléb s květákovou pomazánkou, čaj 1,7 

Sládkův chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,9 

Polévka hovězí vývar s těstovinou  1,9 

Pečený filet z tilápie s bylinkovým bramborem, salátová okurka   1,3,4,5,6,7,8,10,11 

Chléb s vajíčkovou pomazánkou a jarní cibulkou, mléko 1,3,7 

Žitánkový chléb s tvarohovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,11 

Zelná moravská polévka   1,7 

Kuřecí stehenní steak na těstovinách s rajčatovou omáčkou 1 

Sojový rohlík s pomazánkou z červené řepy, čaj 1,6,7 

27. – 31. prosince 
 


