
 

 

Houska s máslem a plátkovým sýrem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka rajská s těstovinovou rýží 1,7,9 
Vepřové maso na kmíně, dušená mrkvička, rýže, ovoce 1,7 
Cornflakes s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11 

 

Sládkův chléb s drůbeží pomazánkou a jablkem, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Polévka čočková 1,7,9 
Pečené kuřátko, vařený brambor, kompot 7 
Sójový rohlík s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,6,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka bramborovo-pórkový krém 1,7 
Slepice na paprice, domácí těstoviny   1,7 
Chléb s pažitkovou pomazánkou s vejcem a sýrem, zelenina, čaj 1,3,7 

Žitánkový chléb s tvarohovou pomazánkou z čerstvé zeleniny, mléko 1,7,8 

Polévka risi - bisi 9 
Pečené rybí filé s bramborovou kaší, salátová okurka 1,3,4,5,6,7,8,10,11 
Rohlík s cizrnovou pomazánkou a pórkem, zelenina, čaj 1,7,9 

Sládkův chléb s tuňákovou pomazánkou s mrkví a celerem, čaj 1,4,7,8,9,11 

Polévka hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1,3,5,6,7,8,9 

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

Chléb s květákovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

 

7. – 11. června 



 

 

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

Polévka česneková s kroupami   1,3,9 
Špenátové rizoto s kuřecím masem, sýr, salát    1,3,7 
Sládkův chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Sójový rohlík s pórkovou pomazánkou a vejci, zelenina, čaj 1,3,6,7,8,11 

Polévka rybí s krutony   1,4,7,9 

Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s rýží, ovoce 1,3,5,6,7,8,9,11,12 
Chléb s jarní pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9 

Žitánkový chléb s cuketovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8 

Polévka kulajda    1,3,7 

Pečený hovězí karbanátek s těstovinovým salátem  1,3 

Křehký chléb s rybí pomazánkou, zelenina, čaj 1,4,7 

Šlehaný tvaroh s kakaem, ovoce, mléko 7 

Polévka hovězí s písmenkami   1,9 

Kuřecí prsní plátek, pečená řepa na smetaně, dušená rýže   1,7,10 

Sládkův chléb se sýrovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Chléb s pomazánkou z hrachu, zelenina, mléko 1,7,9 

Polévka ruský boršč   1,7,9 

Bramborové nočky v krémové omáčce se šunkou     1,3,7,8 
Rohlík s mrkvovou pomazánkou a paprikou, čaj 1,7 

14. – 18. června 



 

 

Žitánkový chléb s máslem a šunkou, zelenina, čaj 1,7,8 

Polévka zeleninová   1,7,9 
Bavorské vdolečky s tvarohem a povidly ovoce 1,3,7,8,12 

Rohlík s pažitkovým tvarohem, ovoce, mléko 1,7 

Chléb se špenátovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9  

Polévka smetanová žampionová  1,7 

Pečená mořská štika s černou čočkou na kari, salát  4,7,9 

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

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka fazolová    1,7,9 

Kuřecí prsní steak s bramborem, zeleninka 1,3,5,6,7,8,10,11 

Sójový rohlík s drůbeží pomazánkou a celerem, zelenina, čaj 1,6,7,9 

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

Polévka drůbeží s domácími nudlemi  1,9 
Vaječná omeleta se šunkou a zeleninou, rajčatový bulgur   1,3 
Chléb s lososovou pomazánkou a vejci, ovoce, mléko 1,3,4,7 

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

Polévka hráškový krém   1,7 

Boloňské špagety sypané sýrem grana padano    1,7,9 

Sládkův chléb s pomazánkou z červené řepy, čaj 1,7,8,11 

21. – 25. června 



 

 

Sójový rohlík s taveným sýrem, zelenina, mléko 1,6,7 

Polévka smetanová na paprice s bramborem  1,7 

Znojemská vepřová pečeně s dušenou rýží  1,10 

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

Sládkův chléb s brokolicovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Polévka drůbeží s těstovinou     1,9 

Květákový mozeček s vařeným bramborem, salát 3,7 

Chléb s pomazánkovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Žitánkový chléb s fazolovou pomazánkou a strouhaným sýrem, zelenina, čaj 1,7,8,9 

Polévka kulajda   1,3,7 

Červené fazole v tomatové omáčce, vídeňský párek, cibulka, okurka  1,10    

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

Kaše z ovesných vloček s ovocem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka hovězí s kapustičkami  9 

Špagety s rajčatovou omáčkou, sýr grana padano  1,7 

Chléb s pomazánkou z tuňáka a ředkviček, zelenina, čaj 1,4,7 

 

Žitánkový chléb s kedlubnovou pomazánkou, čaj 1,7,8 

Polévka moravská zelná 1,7 

Prsní kuřecí steak s bramborovou kaší, dušená brokolice  7 

Rohlík s kuřecí pomazánkou a vejci, zelenina, mléko 1,3,7 

28. 6. – 2 .7. 
 


