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Čtvrtek                              
1.9.                                  NEVAŘÍ SE                                                                                                             
                                         
Pátek                                polévka bramborová 

2.9.                                  pečené kuřecí stehno, brambory, zel. salát                                        
                                         

Pondělí                           polévka cizrnová 

5.9.                                  zbruf, špagety sypané sýrem, ovoce                                                                                                                                                 
                                              

Úterý  polévka rychlá s vejcem,  
6.9.                                  hrachová kaše, šunka, salát z kys. zelí                           NEBO   
                                       smažený květák, brambory, zelenina                                           
              

Středa  polévka zel. vývar s jáhl. vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7.9.                                  rajská omáčka, plněný paprikový lusk, celozr. knedlík                                                                                                                                     
                                        

Čtvrtek  polévka zeleninová 

8.9.                                  kuřecí nudličky gyros, blanšírovaná zelenina, rýže                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pátek  polévka kulajda 

9.9.                                 kuřecí řízek, brambory, zel. salát                                    NEBO 

                                       treska na másle, brambory, zel. salát                                                                                                                                                                                                                                           
Pondělí  polévka zel. vývar s nudlemi 
12.9.                                moravský vrabec, bram. knedlík, špenát                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Úterý                                polévka fazolová 

13.9.                                rybí filé smažené, brambory, salát z hl. zelí                     NEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                       krupicová kaše, ovoce 
 

Středa                             polévka zel. vývar s těst. zavářkou 

14.9.                                 kuřecí maso na paprice, těstoviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                  
Čtvrtek     polévka z mích. luštěnin 

15.9.                                 kynuté knedlíky s povidly, ovoce                                  NEBO                                                                                                                      
                                        tarhoňa s tuňákem a brokolicí, ovoce 

 
Pátek  polévka z vaječné jíšky 

16.9.                                španělská hovězí pečeně, div. rýže                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 



       

 

Pondělí  polévka květáková  
19.9.                                zapečené těstoviny, zel. salát                                                     
                                                                                                                                                                                                          

Úterý                                polévka zel. vývar s frid. nudlemi 
20.9.                                hovězí guláš, houskový knedlík                                     NEBO                                                                          
                                       zvěřinový guláš, houskový knedlík 
 

Středa                            polévka z rybího filé 

21.9.                                sekaná, bram. kaše, kys. okurka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        

Čtvrtek    polévka česneková 

22.9.                                kuřecí zeleninová směs, jasmínová rýže                                                                                                                                             
                                        

Pátek  polévka zel. vývar s kuskusem  
23.9.                                vepřové maso pečené, brambory, dušená mrkev             NEBO                    
                                       zeleninové lečo, brambory                                                                                                                                                

Pondělí  polévka čočková  
26.9.                                dukátové buchtičky s vanil. krémem, ovoce                    NEBO                                                               
                                                  těst. salát s kuřecím masem, ovoce    
                                                                                                                                                                                                                                                       
Úterý                                polévka s játrovými knedlíčky 

27.9.                                svíčková na smetaně, housk. knedlík                                         
                                         

Středa                             
28.9.                                STÁTNÍ SVÁTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                        

Čtvrtek    polévka rajská s kapáním 

29.9.                                zeleninové rizoto sypané sýrem, červ. řepa   
                                                                               
Pátek                                polévka zel. vývar s ovesnými vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
30.9.                                vepř. plátek přírodní, bram. kaše, kompot                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 
 

OD 1.4. 2022 PROSÍME PLATBU OBĚDŮ BANKOVNÍM PŘEVODEM,  
NA ÚČET 2564564329/0800 
 
VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH NA ZÁŘÍ V HOTOVOSTI, V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY 
22.8. - 26.8. OD 8.00 DO 11.30 HODIN NEBO PO TEL. DOMLUVĚ. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
 
 PROSÍME, HLÍDEJTE SI TERMÍN PLATEB, DĚKUJEME.  
 

CENY OBĚDŮ S PLATNOSTÍ OD 1.9. 2022 

 

SKUPINA 7 – 10                       29,- Kč 

SKUPINA 11- 14                       31,- Kč 

15 A VÍCELETÍ                        32,- Kč 

STUDENTI                                33,- Kč 

ZAMĚSTNANCI                      17,- Kč + 17,- Kč 

BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI      34,- Kč 

CIZÍ                                            66,- Kč 


