
 

  
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 ŘÍJEN  2022 – ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

DATUM POLÉVKA ALERGEN HLAVNÍ JÍDLO ALERGEN 
3.10. Žampionová s pohankou 

 
1,7 1, Tvarohové lívance s marmeládou, ovoce, ochucené mléko 

2, Salát Waldorf s krůtím masem, tmavé pečivo, ovoce, 
ochucené mléko 

1,3,7,8 
 

4.10. Dýňová s pomerančem 
 
 

1,7 1, Svíčková pečeně na smetaně, karlovarský knedlík 
2, Tagliatelle s rukolovo-bazalkovým pestem, suš. rajčaty a 
ořechy 

1,3,7,8,9, 

5.10. 
 

Beskydská kmínová 
 

1,7 1, Vepřová kýta v tomatové omáčce se špenátovým 
kuskusem, mrkvovník  
2, Řecká musaka (hovězí maso mleté, lilek, brambor), 
mrkvovník 

1,3,7 

6.10. Dršťková ze sóji 
 

1,6 
 

1, Mahi mahi (mořská ryba) na bylinkách, bramborová kaše, 
chlebíček se šunkovou pomazánkou 
2, Luštěninovo-masový karbanátek se sýrem, bramborová 
kaše, chlebíček se šunkovou pomazánkou 

1,3,4,6,7 

7.10. Z černého kořene  1,7 Francouzské brambory, okurkový salát 1,3,7 
     

10.10. Bílá zelná 
 
 

1,7 1, Asijské vepřové nudličky, barevná rýže, Pribináček 
2, Tarhoňa (těstovina) s pečenou zeleninou a slunečnicovými 
semínky, Pribináček   

1,3,5,7,9,11,12 

11.10. Drůbeží s nudlemi 
 

1,3,9 1, Vepřová pečeně, červené zelí s jablky, bramborový knedlík 
2, Zeleninové placky z cukety, mrkve a sýra, brambor vařený 

1,3,7 

12.10. Polévka z červené čočky a 
řapíkatého celeru 

1,9 1, Smažený květák, brambor vařený, yofresh, salát 
2, Krémové rizoto s parmezánem, salát  

1,3,7 

13.10. Polévka z míchaných luštěnin 
 

1 1, Kuřecí prsa v cizrnovém těstíčku, bramboro-dýňové pyré, 
jogurt s ovocem 
2, Hovězí karbanátky z trouby, bramborová kaše s červenou 
řepou, jogurt s ovocem  

1,3,7 

14.10. Kulajda s koprem 
 

1,3,7 
 
 

1, Císařský  trhanec s jablečným pyré, ovoce 
2, Fazolová kaše s omáčkou muhamara, ovoce 
   (fazole, červená paprika, vlaš.ořechy, tymián) 

1,3,7,8 

     

17.10. Polévka z pečené kořenové 
zeleniny 
 

1,7,9 1, Cizrnové kari s kokosovým mlékem, rýže jasmínová, 
špaldovník  
2, Kuřecí prsa s paprikovou omáčkou, zeleninový bulgur, 
špaldovník 

1,3,7 

18.10. Kuřecí s bazalkovými trhánky 
 

1,3,9 1, Rozlítaní ptáčci z hovězího masa, vícezrnný knedlík, ovoce 
2, Těstoviny s lososem a cherry rajčaty, ovoce  

1,3,4,7,10 

19.10. Zeleninová s bramborem 
 

1,9 Vepřové kostky v mrkvi na medu a zázvoru, brambor vařený, 
pudink 

1,7 

20.10. Hovězí vývar s játrovou rýží 
 

1,3,9 1, Žemlovka s jablky a tvarohem, ochucené mléko 
2, Bramborové trhánky se zelím a šunkou, sypané smaženou 
cibulkou 

1,3,7 

21.10. Kapustová s bramborem  1 Sumeček po inidicku, jasmínová rýže, ovoce 4,9 
     

24.10. 
 

Zeleninová jarní   1,9 1, Zelené fazolky na smetaně, vejce vařené, brambor, 
chlebíček s rybí pomazánkou  
2, Květákové placky, brambor vařený, jogurtový dip, chlebíček 
s rybí  pomazánkou 

1,3,4,7 

25.10. 
 
 

Halászlé ze sumečka  1,4,7 1, Vepřové nudličky na pórku, basmati rýže, ovoce 1 
 

26.10.  Cibulová se sýrem 7 Podzimní 
prázdniny 

Segedínský guláš, houskový knedlík 
 

1,3,7 

27.10. Čočková 1 Podzimní 
prázdniny 
 

Sekaná pečeně (mix hovězí a vepřové), brambory m.m., 
okurka sterilovaná 

1,3,7 

28.10. STÁTNÍ   SVÁTEK   
     

31.10. Jáhlová se šunkou 1,3,7,9 1, Grilovaná krůtí prsa, těstovinová rýže se sýrovou omáčkou, 
ovoce 
2, Tvarohové špalíčky s jahodovou omáčkou, ovoce 

1,3,7 
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