
 

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

“ŠKOLA PRO ŽIVOT” 

 
ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
Školní jídelna: 387 966 151 (08:00 – 13:00) 

e-mail: jana.janska@zs-hluboka.cz 
      

   

ZMĚNA V JÍDELNÍM LÍSTKU VYHRAZENA. ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN DO 13:00. PŘEJEME DOBROU CHUŤ. 
 

JÍDELNÍ LÍSTEK NA MĚSÍC KVĚTEN 2022 – ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

U volby obědů má každý strávník přihlášený oběd č. 1, v případě jiné volby si musí volit přes www.strava.cz 

Aktuální informace najdete u jídelny, na webu školy a u rozvozu. 

DATUM POLÉVKA ALERGEN HLAVNÍ JÍDLO ALERGEN 
02.05. Kulajda s koprem  1,7 Pomalu pečená vepřová pečeně, medová mrkev, 

pečený brambor, ovoce, ochucené mléko 
1,7 

03.05. Tomatový krém 
s tarhoňou  

1,3 1, Hovězí svíčková pečeně, karlovarský knedlík 
2, Zapečené papriky plněné kuskusem a balkánským sýrem 
na drcených rajčatech  

1,3,7,9 

04.05. Bramborová s ovesnými 
vločkami  

1,9 1, Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovocné pyré 
2, Tagliatelle s rajčaty a bazalkovým pestem, ovocné pyré  

1,3,7 

05.05. Kapustová s vejcem  1,3 Krůtí medailonky ve smetanovo-sýrové omáčce, 
brambor, salát  

1,7 

06.05. Z rybího filé  4 Vepřové nudličky s ananasem na indický způsob, 
jasmínová rýže, moučník  

1,3,7,12 

     

09.05. Zeleninová s čínskými 
nudlemi  

1 Kuřecí prsa caprese (s rajčaty a mozzarellou), 
šťouchaný brambor s pažitkou, ovoce 

7 

10.05. Hrstková s drcenými 
rajčaty  

1,6,9 Tilápie (ryba) v jogurtové marinádě, bramborovo – smetanová 
kaše s červenou řepou, chlebíček s pomazánkou z pečené 
zeleniny 

1,3,4,7,9 

11.05. Pórková s vejcem 1,3 1, Vepřová pečeně, dušený špenát, bramborový knedlík  
2, Teplá zelenina na bylinkovém másle, brambor 

1,3,7 

12.05. Drůbeží vývar s nudlemi   1,3,9 1, Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny  
2, Květákové kari, rýže 

1,3,7 

13.05. Krémová ze žlutého 
hrachu  

1,7 Kuřecí roláda se šunkou a sýrem, brambor, salát 1,7 

     

16.05. Zeleninový vývar s krupicí 
a vejcem  

1,3,9 1 Bulgureto z králičího masa, zelný salát, dezert 
2,Rýžové nudle s tofu,  jáhlový dezert, ochucené mléko  

1,6,7,9 

17.05. 
 

Vločková se zeleninou  1,9 Štěpánská hovězí pečeně, rýže basmati, ovoce  1 

18.05. Zeleninová s pepitkami  9 1, Segedínský guláš, houskový knedlík 
2, Řecký salát s olivami a balkánským sýrem  

1,3,7 

19.05. Rajčatová s červenou 
čočkou 

1 Kuřecí prsa na medu, zelený hrášek, šťouchaný 
brambor s jarní cibulkou  

 

20.05. Krémová z pečené 
zeleniny 

1,7,9 Vepřové nudličky gyros, brambory, tzatiky, moučník   1,3,7,12 

     

23.05. Krémová květáková 1,7 Sumeček v panco strouhance, bramborovo-mrková 
kaše, ovoce 

1,3,4,7 

24.05. Zeleninová s hvězdičkami 1,3,9 1, Fazolový guláš s hovězím masem, chléb 
2, Zapečené brambory s nivou a mandlemi  

1,7,8 

25.05. Z hlívy ústřičné 1,7 Vepřové medailonky, americké brambory, jogurtová 
zálivka, okurkový salát  

7,12 

26.05. Kmínová s kapáním 1,3 1, Vařené hovězí maso, dýňová omáčka, těstoviny 
2, Šišky s mákem, ochucené mléko  

1,3,7 

27.05. Ze zeleného hrášku 
s bazalkou 

1 Špagety se špenátem a  kuřecím masem, sypané 
sýrem, moučník  

1,3,7 

     

30.05. Pohanková se zeleninou 9 1, Vepřová pečeně na rozmarýnu, bramborové placky 
2, Ovesná kaše s medem, meruňkami a strouhaným perníkem  

1,3,7 

31.05. Jarní bylinková  9 1, Sladké knedlíky s jogurtem a kakaem, ovoce 
2, Krémové rizoto s houbami, ovoce 

1,3,7 
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