
 

  
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 PŘEDCHOZÍ DEN DO 13:00. PŘEJEME DOBROU 

CHUŤ. Potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte maximálně do 30 minut po převzetí. 
Aktuální informace najdete u jídelny, na webu školy a u rozvozu. 

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

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

DATUM POLÉVKA ALERGEN HLAVNÍ JÍDLO ALERGEN 
1.9. Zeleninová polévka s ovesnými 

vločkami 
1,7,9 1, Těstoviny s cukrem a tvarohem, ovoce 

2, Šopský salát, tmavé pečivo, ovoce  
1,3,7 
 

2.9. Rajčatová s bazalkou 1 Kapustové karbanátky (s mletým masem), bramborová kaše, 
míchaný salát 

1,3,7 

     

5.9. Bramborová s houbami 1,7,9 1, Fazolový guláš s vepřovým masem, rozpečený toastový chléb, 
rajčatový salát 
2, Květákový nákyp se sýrem, brambor, rajčatový salát  

1,3,7 

6.9. Brokolicový krém s chia semínky  1,7 1, Kuře na paprice, houskový knedlík s vločkami,  
2, Jáhlový salát s olivami, cherry rajčaty, tuňákem a vařeným 
vejcem 

1,3,4,7 

7.9. Zeleninová s pepitkami  1,7,9 Dušená vepřová kýta na slanině, kaše ze žlutého hrášku, ovoce  7 

8.9. Gulášová s chlebem 1 1, Zeleninové bulgureto se sýrem, perník s jablky 
2, Špekový knedlík s cibulkou, hlávkové dušené zelí, perník s 
jablky 

1,3,7,11 

9.9. Cuketová  1,7 Grilovaná treska po Novohradsku, bramborovo-batátová kaše, 
ochucené mléko 

1,4,7 

     

12.9. Pórková s vejcem  1,3,7 1, Kuřecí plátek na zeleninové směsi ratatouille, Šťouchané 
brambory s jarní cibulkou, okurkový salát 
2, Špecle s brokolicí, smetanou a nivou, okurkový salát 

1,3,7 

13.9. Květáková  1,7 1, Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce 
2, Těstoviny s tomatovou omáčkou a bazalkovým pestem, ovoce 

1,3,7,8 

14.9. Rybí se zeleninou 1,4,9 1, Hovězí guláš s houskovým knedlíkem 
2, Sladká jáhlová kaše s jahodami a strouhaným perníkem  

1,3,7 

15.9. Mrkvová se zázvorem   1,7 Pečená vepřová panenka, zelené fazolky na anglické slanině, 
vařené brambory, rýžová kaše s ovocem 

1,7 

16.9. Hovězí vývar s masem a nudlemi 1,3,9 Kuřecí nudličky se salátem v pšeničné tortille s krémem 
z kukuřice a zakysané smetany, ovoce  

1,7 

     

19.9. Kapustová s bramborem  1 Ragú z krůtího masa s oreganem, gnocchi s opečenými cherry 
rajčátky, tvaroh s ovocem  

1,3,7 

20.9. Špenátová polévka s Bio smetanou 
a Bio strouhaným sýrem 
 

1,3,7 1, Špagety s Bio smetanou Con Pollo s kuřecím masem a 
kurkumou, sypané Bio strouhaným sýrem, chlebíček 
s tvarohovou pomazánkou s kapií  
2, Koprová omáčka, špaldový knedlík, vejce vařené 
VAŘÍME S FIRMOU BIO VAVŘINEC/ ČERSTVĚ NADOJENO 
 

1,3,7 

21.9. Drůbeží vývar s tarhoňou 1,3,9 1, Bramborové mrkváčky (knedlíky) plněné švestkou, sypané 
perníkem, švestkový dip 
2, Veganská sekaná, brambory s máslem, zelný salátek 

1,3,6,7 

22.9. Celerová pečenou houstičkou  1,3,7,9 1, Rajská omáčka, hovězí maso vařené, těstoviny, ochucený 
tvaroh  
2, Zapečené brambory s brokolicí a sýrem, ochucený tvaroh  

1,3,7 

23.9. Minestrone  1,3 Kuřecí směs na kari s jablky, rýže Basmati Punjab, ovoce  1,7 
     

26.9. 
 

Tomatová zahuštěná bílým chlebem 
s dýňovým olejem 

1 
 
 

1, Šunkofleky po italsku (těstoviny, šunka, dýně, Ricotta), salát 
2, Rýžové nudle se zeleninou, salát  

1,3,7 
 

27.9. 
 

Kmínová s vejcem  1,3 
 
 

1, Čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná, 
chléb,ovoce 
2, Filé s grilovanou zeleninou, bramborová kaše, ovoce 

1,3,4,7 
 

28.9. STÁTNÍ   SVÁTEK   

29.9. Hráškový krém s mátou   1,7 1, Vepřové výpečky, zelí z červené řepy, bylinkový bramborový 
knedlík  
2, Bramborové noky s kuřecím masem a špenátem 

1,3,7 
 
 

30.9. Hrstková  1,7,9 Kuřecí prsa Tandori (jogurt, bylinky), opečené brambory, 
mrkvový salát s ananasem  

7 

     

PŘEJEME KRÁSNÝ A POHODOVÝ VSTUP DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. MHOHO ÚSPĚCHŮ A DOBROU CHUŤ 

mailto:jana.janska@zs-hluboka.cz

