
 
Jídelní lístek 

 

 

  1. - 2. 3. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek         Rohlík s paštikovou pomazánkou, čaj      
 Polévka francouzská 

Hovězí na houbách, houskový knedlík, 
ovocný čaj 
       Chléb s žervé, paprika, malcao 

 
Pátek      Chlebové topinky se sýrem, čaj 

                        Polévka čočková  
             Zapečené rybí filé se smetanou, brambory, 
             mrkvový salát, čaj                                                     

            Rohlík s máslem a džemem, mléko 
 
 



Jídelní lístek 
 

5. - 9. 3. 2012 
 

Pondělí   Houska s  drůbeží pomazánkou, čaj  

        Polévka s drožďovými knedlíčky 
Párek, hrachová kaše, okurka, čaj 
musli tyčinka 

  Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 

 
Úterý  Krupicová kaše s ovocem, čaj 

          Polévka zeleninová 
Kuřecí plátek na paprice, bramborový 
knedlík, džus, jablko 

                          Chléb s máslem a paprikou, mléko          
 

Středa         Dalamánek s mrkvovou pomazánkou, čaj                      
             Polévka z vaječné jíšky 

Smažený sýr,brambory,tatarská omáčka,čaj 
                 Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 
Čtvrtek           Tlačený koláč, mléko 

 Polévka pórková 
Vepřové maso, dušená rýže, zelenina, čaj 

                         Rohlík s taveným sýrem, mléko 

 
Pátek                   Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka bramborová 
Boloňské špagety se sýrem, džus,  
mandarinka 

           Čokolupínky s mlékem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  12. - 16. 3. 2012 
 

Pondělí                Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  

               Polévka gulášová 
Rýžová kaše s ovocem, čaj              

                 Celozrnné pečivo s pomazánkou z lučiny, mléko   
 

Úterý           Chléb s máslem a strouhaným sýrem, malcao 

             Polévka krupicová 
Hamburská kýta, houskový knedlík, džus 

                 Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  

 
Středa           Šáteček s náplní, bílá káva 

                     Polévka kroupová 
Halušky se zelím, uzeninové výpečky, čaj 

                 Obložená houska, čaj   
 
Čtvrtek         Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka rajská 
Vepřová pečeně, brambory, zelenina 
s kukuřicí, koktejl 

                 Chléb s máslem, jablko, čaj 
 
Pátek         Dalamánek s pomazánkovým máslem a pažitkou, čaj 

             Polévka česneková s chlebem 
Hovězí guláš, těstoviny, ovocný čaj,  
jablko           

                  Rohlík s nutelou, bílá káva 

 



Jídelní lístek 
 

  19. - 23. 3. 2012 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj     
             Polévka nudlová 

Hovězí maso s koprovou omáčkou, houskový 
knedlík, čaj 

                 Houska s křenovou pomazánkou, mléko 
 
Úterý  Kobliha, bílá káva 

 Polévka hrstková 
       Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka, 

      ovocný čaj  
                          Chléb s vaječnou omeletou, čaj  
 
Středa          Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

             Polévka zelná 
Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, banán 

                 Chléb s tvarohovou pomazánkou, kakao 
 

Čtvrtek           Dalamánek s perlou a plátkový sýrem, malcao    
 Polévka hrachová s houskou   

Smažené rybí filé (prsty), brambory, džus 
broskvový kompot 

                         Jogurt s ovocem, rohlík, čaj  
 

Pátek         Obložené chlebíčky, čaj s mlékem 

 Polévka z rozpuštěného droždí 
Kuře na kari, dušená rýže, mléko (čaj),  
mrkev 

                         Palačinky s džemem, čaj 
 



 Jídelní lístek 
  26. - 30. 3. 2012 

 

Pondělí          Rohlík s šunkovou pěnou, čaj 

             Polévka s játrovou rýží 
Rizoto z vepřového masa, červená řepa, 
čaj, šlehaný tvaroh 

                 Celozrnná houska s máslem, malcao 
 

Úterý  Chléb se sýrovou pomazánkou, čaj 

 Krkonošská zelňačka 
       Bramborové šišky s mákem, bílá káva 

      mandarinka 
                          Houska s paštikovou pomazánkou, čaj 
 

Středa          Celozrnný rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj 

             Polévka se sýrovým kapáním 
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce,  
houskový knedlík, čaj 

                 Chléb s máslem a džemem, mléko 
 

Čtvrtek         Chléb se švédskou pomazánkou, čaj   
 Polévka brokolicová 

Kuře na zelenině, brambory, džus, ovoce  
         Rohlík s pomazánkovým máslem, kakao 
 

Pátek      Vanilkový pudink s piškoty, čaj  

             Polévka rýžová s vejcem 
             Zbruf se sýrem, těstoviny, šípkový čaj 
                        Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


