
 

 

Státní svátek 

Velikonoční pondělí 

 
 

Rohlík s máslem a se šunkou, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Polévka hovězí s těstovinou   1,9 

Lívance přelité ovocným jogurtem      1,3,7 

Sládkův chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8,11 

Chléb s rybí pomazánkou a jarní cibulkou, zelenina, čaj 1,4,7 

Polévka špenátová  1,3,7 

Holandský řízek, bramborová kaše, okurka 1,3,5,6,7,8,11 

Houska s brokolicovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,11 

Kaše z jáhlových vloček s ovocem, čaj 1,6,7,8,11 

Polévka drůbeží vývar s jáhly   1,6,8,9,11 

Moravský vrabec s bramborovým knedlíkem, špenát  1,3,8 

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

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

Polévka kmínová s vejci  1,3,9 

Zapečené boloňské lasagne  1,7,9 

Sojový rohlík se sýrovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,6,7 

5. – 9. dubna 



 

 

Rohlík s bylinkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka brokolicový krém  1,7 

Debrecínský guláš s dušenou rýží   1 

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

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

Polévka drůbeží vývar s nudlemi 1, 9 

Vepřová kýta protýkaná mrkví, vařený brambor  1   

Chléb s pomazánkou z čerstvých paprik, zelenina, čaj 1,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka frankfurtská s bramborem   1,7 

Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík    1,3,7,8,9,10 

Žitánkový chléb s kedlubnovou pomazánkou s vejci, zelenina, čaj 1,3,7,8,9 

Chléb s pomazánkou z lososa, zelenina, čaj 1,4,7,8 

Polévka bramborová  1,7,9 

Domácí těstoviny tagliatelle se špenátem na smetaně sypané sýrem  1,7  

Sládkův chléb s květákovou pomazánkou, čaj 1,7,8,11 

Žitánkový chléb s luštěninovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,9 

Polévka hovězí vývar s pohankou  1,7,9 

Podžárka po bělorusku s dušenou rýží   1,3,5,6,7,8,9,11,13 

Houska s jarní pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,9,11 

12. – 16. dubna 



 

 

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

Polévka krupicová s vejci    1,3,9 

Kynuté knedlíky s meruňkami přelité tvarohem   1,3,7 

Sojový rohlík s lučinou, zelenina, mléko 1,6,7 

Chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9 

Polévka hrstková  1,7,9 

Pečená tilápie s bylinkovým máslem, vařený brambor, salát  4,7 

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

Kakaový tvaroh s piškoty, ovoce, čaj 1,7 

Polévka silný zeleninový vývar    7,9 

Rajská omáčka s hovězím masem, houskový knedlík 1,3,7,8,9,12 

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

Houska se zeleninovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9,11 

Polévka hovězí s kapustičkami   9 

Bílé fazolky v tomatové omáčce se sázeným vejcem, salát   1 

Sládkův chléb s pomazánkou ze sardinek, zelenina, čaj 1,4,7,8 

Chléb s čočkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,9 

Polévka vločková  1,7,9 

Čerstvé těstoviny s kuřecím masem, zeleninkou a bylinkami   1,7 

Žitánkový chléb s pomazánkou z červené řepy, čaj 1,7,8 

19. – 23.dubna 



 

 

Chléb s medovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka květáková  1,3,7 

Cikánská vepřová pečeně s dušenou rýží   1 

Rohlík s taveným sýrem, zelenina, čaj 1,7 

Sládkův chléb s mrkvovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Polévka drůbeží vývar s domácími noky  1,3,9 

Krůtí maso na kmíně, dušená mrkvička, rýže     1,7 

Křehký chléb s vajíčkovou pomazánkou se šunkou, zelenina, mléko 1,3,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka rybí s krutony   1,4,7,9 

Květákové placičky, vařený brambor, salát  1,3,7 

Chléb s hráškovo-mrkvovou pomazánkou, zelenina čaj 1,7 

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

Polévka podještědské kyselo    1,3,7 

Filet z okounka nilského, bramborová kaše, rajčátko   4,7 

Houska s celerovou pomazánkou s jablky, čaj 1,7,9,11 

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

Polévka hrachová s krutony  1, 7, 8, 9 

Zapečené zelné flíčky se sýrem, salát   1,7 

Chléb s bylinkovým tvarohem, ovoce, mléko 1,7 

26. – 30. dubna  


