
 

Seznam alergenů: 
1. obiloviny obsahující lepek 
2. korýši a výrobky z nich 
3. vejce a výrobky z nich 
4. ryby a výrobky z nich 
5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich 
7. mléko a výrobky z něj 
8. skořápkové plody 
9. celer a výrobky z něj 
10. hořčice a výrobky z ní 
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12. oxid siřičitý a siřičitany (v koncentraci vyšší 10 mg)
13. vlčí bob (lupina) 
14. měkkýši a výrobky z nich 

 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší  

        Jídelní lístek 
 

              Na 20. týden od 15. 5. do 19. 5. 2023 
                                                           

                       Pondělí:    Polévka krupicová s vejci (1,3,6,7,9) 
                                                   Vepřová kýta na paprice (1,7), těstoviny (1) 
 

Úterý:         Polévka zeleninová (1,6,9) 

                                                                       Čevapčiči (1,3,7,10), brambor, tatarka (3,7) 

Středa:         Polévka s nudlemi (1,6,7,9) 

                    Svíčková na smetaně (1,7,9), houskový knedlík (1,3,7) 
         
Čtvrtek:       Polévka žampionový krém  (1,6,7,9) 

                    Vepřová pečeně (1,7), brambor, nádivka (1,3,7)  
                                                                                                                                                                                                                                                               

                Pátek:           Polévka frankfurtská (1,6,7,9) 

                                                                       Šunkofleky (1,3,7), čalamáda (9) 
                      

        
           Sestavil: kolektiv kuchyně Zálší, schválila: Eliášová P. 
                                            Změna vyhrazena 



 

Seznam alergenů: 
1. obiloviny obsahující lepek 
2. korýši a výrobky z nich 
3. vejce a výrobky z nich 
4. ryby a výrobky z nich 
5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich 
7. mléko a výrobky z něj 
8. skořápkové plody 
9. celer a výrobky z něj 
10. hořčice a výrobky z ní 
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12. oxid siřičitý a siřičitany (v koncentraci vyšší 10 mg)
13. vlčí bob (lupina) 
14. měkkýši a výrobky z nich 

 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší  

        Jídelní lístek 
 

              Na 21. týden od 22. 5. do 26. 5. 2023 
                                                           

                       Pondělí:    Polévka jáhlová (6,7,9) 
                                                   Vepřové nudličky na pepři (1,7), dušená rýže 
 

Úterý:         Polévka kmínová (1,3,6,7,9) 

                                                                       Vepřová pečeně (1,7), brambor, dušená mrkev (1) 

Středa:         Polévka se smaženým hráškem (1,3,6,7) 

                    Hovězí maso, rajská omáčka (1), houskový knedlík (1,3,7) 
         
Čtvrtek:       Polévka s vaječnou jíškou  (1,3,6,7,9) 

                    Vepřový plátek na houbách (1), bramborová kaše (7)  
                                                                                                                                                                                                                                                               

               Pátek:           Polévka masová s těstovinami (1,6,7,9) 

                                                                       Ovocný koláč s drobenkou (1,3,7) 
                      

        
           Sestavil: kolektiv kuchyně Zálší, schválila: Eliášová P. 
                                            Změna vyhrazena 



 

Seznam alergenů: 
1. obiloviny obsahující lepek 
2. korýši a výrobky z nich 
3. vejce a výrobky z nich 
4. ryby a výrobky z nich 
5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich 
7. mléko a výrobky z něj 
8. skořápkové plody 
9. celer a výrobky z něj 
10. hořčice a výrobky z ní 
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12. oxid siřičitý a siřičitany (v koncentraci vyšší 10 mg)
13. vlčí bob (lupina) 
14. měkkýši a výrobky z nich 

 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší  

        Jídelní lístek 
 

              Na 22. týden od 29. 5. do 2. 6. 2023 
                                                           

                       Pondělí:    Polévka rýžová (6,7,9) 
                                                   Uzená krkovice (1,7), bramborový knedlík (1,3,7), zelí 
 

Úterý:         Polévka brokolicová (1,6,7,9) 

                                                                       Kuřecí ražniči (1), brambor, hořčice (10) 

Středa:         Polévka s těstovinami (1,6,7,9) 

                    Záhorácký závitek (1,7), dušená rýže  
         
Čtvrtek:       Polévka fazolová  (1,6,7,9) 

                    Sekaná pečeně (1,3), bramborový salát (3,7,9)  
                                                                                                                                                                                                                                                               

                Pátek:           Polévka česnečka (1,3,6,7,9) 

                                                                       Opečený párek (1), čočka na kyselo (1), okurek (10) 
                      

        
           Sestavil: kolektiv kuchyně Zálší, schválila: Eliášová P. 
                                            Změna vyhrazena 



 

Seznam alergenů: 
1. obiloviny obsahující lepek 
2. korýši a výrobky z nich 
3. vejce a výrobky z nich 
4. ryby a výrobky z nich 
5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich 
7. mléko a výrobky z něj 
8. skořápkové plody 
9. celer a výrobky z něj 
10. hořčice a výrobky z ní 
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12. oxid siřičitý a siřičitany (v koncentraci vyšší 10 mg)
13. vlčí bob (lupina) 
14. měkkýši a výrobky z nich 

 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší  

        Jídelní lístek 
 

              Na 23. týden od 5. 6. do 9. 6. 2023 
                                                           

                       Pondělí:    Polévka se strouháním (1,3,6,7,9) 
                                                   Vepřové maso po srbsku (1,7,9), dušená rýže 
 

Úterý:         Polévka racio (1,6,7,9) 

                                                                       Holandský řízek (1,3,7), brambor, kompot  

Středa:         Polévka s mušličkami (1,3,6,7,9) 

                    Hamburská vepřová kýta (1,7,9), houskový knedlík (1,3,7) 
         
Čtvrtek:       Polévka vločková (1,3,6,7,9) 

                    Pečené kuře (1,7), těstoviny (1), okurek (10) 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                Pátek:           Polévka gulášová (1,6,7,9) 

                                                                       Vdolky s mákem (1,3,7) 
                      

        
           Sestavil: kolektiv kuchyně Zálší, schválila: Eliášová P. 
                                            Změna vyhrazena 



 

Seznam alergenů: 
1. obiloviny obsahující lepek 
2. korýši a výrobky z nich 
3. vejce a výrobky z nich 
4. ryby a výrobky z nich 
5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich 
7. mléko a výrobky z něj 
8. skořápkové plody 
9. celer a výrobky z něj 
10. hořčice a výrobky z ní 
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12. oxid siřičitý a siřičitany (v koncentraci vyšší 10 mg)
13. vlčí bob (lupina) 
14. měkkýši a výrobky z nich 

 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší  

        Jídelní lístek 
 

              Na 24. týden od 12. 6. do 16. 6. 2023 
                                                           

                       Pondělí:    Polévka mexická fazolová (1,6,7,9) 
                                                   Kuřecí rizoto (9), čalamáda (9) 
 

Úterý:         Polévka s drobením (1,3,6,7,9) 

                                                                       Plovdivské maso (1,7), špagety (1), sýr (7) 

Středa:         Polévka květáková (1,3,6,7,9) 

                    Smažený vepřový řízek (1,3,7), brambor, kompot 
         
Čtvrtek:       Polévka s celestýnskými nudlemi (1,3,6,7,9) 

                    Hovězí maso, koprová omáčka (1,7,8), houskový knedlík (1,3,7) 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                Pátek:           Polévka kroupová (1,6,7,9) 

                                                                       Uzená krkovice (1,7), bramborový knedlík (1,3,7), špenát (1,3,7) 
                      

        
           Sestavil: kolektiv kuchyně Zálší, schválila: Eliášová P. 
                                            Změna vyhrazena 



 

                     

 
 
    

 
 


