
 

 

 

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

Polévka vločková se zeleninou 1,7,9 
Vepřové maso na kmíně, dušená mrkvička, rýže 1,7 
Žitánkový chléb s pomazánkovým máslem, ovoce, čaj 1,7,8 

 

Chléb s pomazánkou z pečených paprik, čaj 1,7 

Polévka hovězí vývar s kapustičkami 9 
Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík 1,3,7,9,10 
Sládkův chléb s máslem a plátkovým sýrem, zelenina, mléko 1,7,8,11 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka bramborovo-pórkový krém 1,7 
Slepice na paprice, domácí těstoviny 1,7 

Královský chléb s pažitkovou pomazánkou a vejcem, čaj 1,3,6,7 

Křehký chléb s ředkvičkovou pomazánkou, čaj 1,7 

Polévka risi - bisi 9 
Pečený filet z pangase s bramborovou kaší, okurka 1,3,4,5,6,7,8,10,11 
Sládkův chléb s cizrnovou pomazánkou a pórkem, zelenina, mléko 1,7,8,9,11 

Žitánkový chléb s tuňákovou pomazánkou a mrkví, čaj 1,4,7,8 

Polévka čočková 1,7,9 
Pečené kuřátko na kmíně s bylinkovým bramborem, mrkvový salát 7 
Kaše z ovesných vloček, ovoce, mléko 1,7 

 

6. – 10. června 



 

 

 

Sládkův chléb s bylinkovým tvarohem, čaj 1,7,8,11 

Polévka česneková s kroupami 1,3,9 

Špenátové rizoto s kuřecím masem, sýr, červená řepa   7 

Rohlík s marmeládovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Žitánkový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7,8 

Polévka rybí s krutony 1,4,7,9 

Jablková žemlovka s tvarohem 1,3,7   

Křehký chléb s cuketovou pomazánkou, mléko 1,7 

Královský chléb s brokolicovou pomazánkou, čaj 1,6,7 

Polévka kulajda 1,3,7 

Pečený hovězí karbanátek s bramborovou kaší, zelný salát s koprem 4,7 

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

Žitánkový chléb se šunkovou pěnou, ovoce, mléko 1,7,8 

Polévka hovězí s písmenky  1,9 

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

Sládkův chléb s celerovou pomazánkou a jablky, čaj 1,7,8,9,11 

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

Polévka ruský boršč 1,7,9 

Bramborové nočky v krémové omáčce se šunkou 1,3,5, 6,7,8,11 

Ochucený jogurt, ovocná tyčinka, čaj 1 

 

 

13. – 17. června 



 

 

Chléb s máslem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka zeleninová 1,7,9 

Staročeský vepřový guláš, domácí těstoviny 1 

Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7 

 

 Žitánkový chléb se špenátovou pomazánkou, čaj 1,7,8 

Polévka z karamelizovaného celeru  1,7,9 

Selská vepřová pečeně, houskový knedlík, kysané zelí 1,3,7 

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

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka fazolová 1,7,9 

Přírodní kuřecí prsní řízek s bramborem, salátová okurka  7 

Královský chléb s pomazánkou ze šprotů, čaj 1,4,6,7 

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

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

Vaječná omeleta se šunkou a zeleninou, rajčatový bulgur, salát 1,3 

Houska s pomazánkou z kuřecího masa a vajec, ovoce, mléko 1,3,7,11 

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

Polévka orientální cizrnový krém  7,9 

Boloňské špagety sypané sýrem grana padano 1,7,9 

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

20. – 24. června 



 

 

 

Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka smetanová na paprice s bramborem 1,7 

Šišky s mákem, přelité máslem 1,3,5,6,7,8,11 

Sójový rohlík s medovým máslem, ovoce, čaj 1,6,7 

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

Polévka silný zeleninový vývar  7,9 

Květákový mozeček s vařeným bramborem, okurkový salát 3,7 

Křehký chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,7 

Královský chléb s pažitkovým tvarohem, ovoce , čaj 1,6,7,9 

Polévka kulajda   1,3,7 

Červené fazole v tomatové omáčce s výběrovou šunkou, cibulka, okurka 1,10    

Žitánkový chléb s květákovou pomazánkou, mléko 1,7,8 

Šlehaný kakaový tvaroh, piškoty, čaj 1,3,7 

Polévka drůbeží s domácími nudlemi  1,7,9 

Špagety s rajčatovou omáčkou, sýr grana padano  1,7 

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

 

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

Polévka moravská zelná  1,7 

Prsní kuřecí steak s bramborovou kaší, dušená brokolice 7 

Žitánkový chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8 

27.6. – 1.7. 

 


