
Jídelní lístek 
 

  1. - 4. 3. 2011 
 

 
 
 
 
Úterý  Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 
Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, 
červená řepa, koktejl 
        Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj    

 

Středa         Houska s vajíčkovou pomazánkou, mléko 
             Polévka krupicová 

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
brusinky, čaj 

           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 
Čtvrtek         Koláč tříbarevný, melta      
 Polévka hrstková 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarka, 
okurkový salát, džus 
 Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 
Pátek      Rohlík s máslem a šunkou, čaj  
 Polévka pórková   

Kovbojské fazole s vepřovým masem, 
těstoviny, čokotyčinka, čaj 
           Chléb s pomazánkou z taveného sýra, mléko  

 



Jídelní lístek 
 

  7. - 11. 3. 2011 
 

Pondělí   Loupák s máslem, kakao 

         Polévka kroupová  
Vepřová pečeně, dušená mrkev, brambory, čaj 

  Chléb se švédskou pomazánkou, džus 

 
Úterý  Rohlík  s křenovou pomazánkou, čaj 

 Polévka čočková 
Kuřecí na rozmarýnu, těstoviny, ovoce, džus 

                          Houska s medovým máslem, mléko          
 

Středa         Chléb se škvarkovou pomazánkou, čaj                      
             Polévka kuřecí s těstovinou 

Masová směs, hranolky, zeleninová obloha, čaj 
           Čokolupínky s mlékem, čaj 

 
Čtvrtek           Houska se šunkovou pěnou, džus   
 Polévka frankfurtská 

Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, 
bílá káva 

            Chlebové topinky s česnekem a sýrem, čaj 

 
Pátek                   Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, koktejl 
                     Polévka rychlá 

Halušky se zelím, vepřové výpečky, ovoce, 
džus 

           Palačinky s džemem, čaj 
 



Jídelní lístek 
 

  14. - 18. 3. 2011 
 

Pondělí  Celozrnný sýrový croissant, koktejl 

 Polévka hrachová 
Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, obloha, 
čaj 

                 Lívance, čaj  
 

Úterý           Houska s hermelínovou pomazánkou, čaj 

             Polévka nudlová  
Hovězí s koprovou omáčkou, houskový knedlík, 
ovoce, džus 

           Chléb s máslem, kapie, mléko  

 
Středa           Makový závin, melta 

                     Polévka z rozpuštěného droždí 
Pečené kuřecí stehno, brambory, 
třešňový kompot, čaj 

           Obložená houska, čaj   
 
Čtvrtek         Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 
                     Polévka bramborová s houbami 

Vepřový závitek, dušená rýže, kapie, koktejl  
           Smetánek s rohlíkem, čaj 

 
Pátek         Rohlík s máslem a lučinou, mléko  

             Polévka ze zeleného hrášku 
Boloňské špagety se sýrem, zákusek, džus          

           Chléb s máslem, jablko, čaj 



Jídelní lístek 
 

  21. - 25. 3. 2011 
 
Pondělí          Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj    
             Polévka zeleninová 

Přírodní kuřecí řízek se sýrovou omáčkou, 
špecle, džus 

           Rohlík s máslem a džemem, mléko 
 
Úterý  Kobliha, kakao 
  Polévka rýžová s vejcem 

Uzená krkovice, červené zelí, bramborový 
knedlík, ovoce, čaj              

                          Chléb s vaječnou omeletou, čaj  
 
Středa          Houska se sýrovou pomazánkou, mléko 

             Polévka česneková s chlebem 
Hovězí na houbách, dušená rýže, koktejl 

           Chléb s máslem, mrkev, čaj 
 
Čtvrtek           Chléb s pomazánkou z rybiček, čaj 
 Polévka gulášová 

Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, čaj 
            Obložená houska, džus 
 

Pátek         Dalamánek s máslem, zelenina, bílá káva  
 Krkonošská zelňačka 

Holandský řízek, brambory, tatarka, obloha,  
džus 

            Jogurt s ovocem, rohlík, čaj 
 



 Jídelní lístek 
 

  28. - 31. 3. 2011 
 
Pondělí          Houska s máslem a šunkovým salámem, čaj 
             Polévka z vaječné jíšky 

Kuřecí plátek na kari, dušená rýže, ovoce, 
koktejl  

           Krupicová kaše s čokoládou, čaj 
 
Úterý  Rohlík s drůbeží pomazánkou, čaj  

 Polévka fazolová  
Rybí filé se zeleninou, bramborová kaše, džus 

                          Chléb s ramou a strouhaným sýrem, mléko 
 
Středa          Loupák s máslem, bílá káva 

             Polévka se sýrovým kapáním 
 Plněný paprikový lusk, houskový knedlík, čaj 

           Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj 
 
Čtvrtek          Chléb s tvarohovou pomazánkou a kapií, mléko 

 Polévka vločková 
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, džus 

           Rohlík s nutelou, čaj 
 

 
 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


