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Úterý  polévka zel. vývar s frid. nudlemi 
1.11.                                segedínský guláš, celozr. knedlík, ovoce                           
                                                                                            

Středa  polévka selská 

2.11.                                  kuřecí roláda, brambory, salát coleslaw                                   
                                                                               
Čtvrtek  polévka vývar s masem a nudlemi 
3.11.                                znojemská hovězí pečeně, rýže                                     NEBO                                                                                                                
                                       zvěřinové ragú na jalovci, rýže           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pátek  polévka z droždí 
4.11.                                zapečené těstoviny, kys. okurka                              
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pondělí  polévka zel. vývar s jáhl. vločkami 
7.11.                                kuřecí prsa přírodní, rýže                                              NEBO                                     
                                       kuřecí prsa přírodní, smetanovo.žampiónová omáčka, rýže 

                                                                                                                                                                                                                                              
Úterý                                polévka z mích. luštěnin 

8.11.                                vepřový řízek, bram. kaše, kompot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Středa                             polévka zel. vývar s těst. zavářkou 

9.11.                                rajská omáčka, mleté maso, housk. knedlík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  

Čtvrtek     polévka kulajda 

10.11.                               rýžová kaše, ovoce                                                    NEBO                                                                                                                                                                                        
                                        tilápie na másle, bramb.hráškové pyré, ovoce 

 
Pátek   polévka s játrovými knedlíčky 

11.11.                               vepřové maso pečené, bram. knedlík, červené zelí          NEBO    
                                        kachní prsa pečená, bram. knedlík, červ. zelí                                                                                                                                

Pondělí   polévka zel. vývar s rýží 
14.11.                               hovězí guláš, housk. knedlík, ovoce                                                   
                                                                                                                                                                                                          
Úterý                                 polévka dýňový krém 

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

Středa                             polévka rychlá s vejcem 

16.11.                               vepřová pečeně na žampiónech, rýže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                        

Čtvrtek      
17.11.                              STÁTNÍ SVÁTEK  
                                                                                                                                                                    
Pátek  polévka květáková 

18.11.                              chilli con carne, těstoviny                         



       

 

Pondělí                           polévka cizrnová 
21.11.                              domácí buchty plněné (tvaroh, povidla),ovoce                 NEBO                 
                                       široké nudle s hl. zelím, ovoce                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Úterý                                polévka česneková 

22.11.                              kuřecí směs na čínské zelenině, jasmínová rýže 
  

Středa                            polévka boršč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
23.11.                                francouzské brambory, zel. salát 
                                        

Čtvrtek                             polévka z vaj. jíšky  
24.11.                               koprová omáčka, vař. hovězí maso, celozr. knedlík         NEBO                                  
                                        gnocchi s fazolkami a slaninou 
 

Pátek                                polévka fazolová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
25.11.                               holandský řízek, bram. kaše, zelenina                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pondělí                             polévka čočková 
28.11.                               rizoto z vepř. masa sypané sýrem, kys. okurka           
                                                                                                                                  
Úterý                                 polévka zel. vývar s kapáním 

29.11.                               svíčková na smetaně, housk. knedlík                                                                                                                              
                                        

Středa                             polévka zeleninová 

30.11.                               hrachová kaše, párek, salát z kys. zelí                           NEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                        filé zapečené s žampióny a sýrem, brambory    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 
 

OD 1.4. 2022 PROSÍME PLATBU OBĚDŮ BANKOVNÍM PŘEVODEM,  
NA ÚČET 2564564329/0800 
 
VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH V HOTOVOSTI, V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY 

OD 15. DO 20. DNE V MĚSÍCI, NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ 

OD 7.00 – 7.30 HODIN NEBO OD 13.00 DO 15.00 HODIN 
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 + 16,- Kč 

BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI      33,- Kč 

CIZÍ                                            66,- Kč 
 


