
Jídelní lístek 
 

  4. - 8. 3. 2013 
 

Pondělí   Loupák, bílá káva  

         Polévka vločková 
Vepřová pečeně, brambory, dušená zelenina  
s kukuřicí, ananasový nápoj 

  Obložené chlebíčky, čaj               

 
Úterý  Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 

 Polévka krupicová s vejcem 
 Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj, jablko 
         Rohlík s nutelou, mléko  
 

Středa         Celozrnné pečivo se šunkovou pěnou, čaj  
             Polévka hovězí s kuskusem 

 Párek, čočka na kyselo, okurka, šípkový čaj 
      ovocný moučník 
         Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, čaj          
 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Kuřecí plátek na kari, rýže, pomerančový 
nápoj, kiwi 
 Chléb s česnekovou pomazánkou, pom.nápoj 

 
Pátek      Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj  
 Polévka rychlá 

Bavorské vdolečky s povidly a tvarohem, kakao 
           Rohlík s máslem a jablko, čaj     

 
 



Jídelní lístek 
 

  11. - 15. 3. 2013 
 

Pondělí   Houska s tvarohovou pomazánkou, mléko  

         Polévka zelná 
Hovězí roštěná, rýže, černý čaj, pomeranč 

  Pudink s piškoty a ovoce, čaj 

 
Úterý  Celozrnné pečivo s paštikovou pomazánkou, čaj 

 Polévka fazolová 
 Karbanátek, brambory, tatarská omáčka,  
 nápoj lesní směs  

                          Rohlík s medovým máslem, melta 
 

Středa         Dalamánek s vaječnou pomazánkou, mléko                      
             Polévka brokolicová 

Vepřový guláš, těstoviny, jablečný čaj 
           Rohlík s pomazánkovým máslem a kapie, čaj  
 
Čtvrtek           Tlačený koláč, kakao 
 Polévka kuřecí s jáhly 
 Uzená krkovice, bramborový knedlík, zelí 
 meduňkový čaj, jablko 

            Chléb s pomazánkou z olejovek, višňový nápoj 

 
Pátek                   Houska se sýrovou pomazánkou, bílá káva 
                     Polévka rajská 

Losos na másle, bramborová kaše, mrkvový 
salát, višňový nápoj 

           Jogurt s ovocem, rohlík, čaj  



Jídelní lístek 
 

  18. - 22. 3. 2013 
 

Pondělí  Celozrnná houska s drůbeží paštikou, čaj 

 Polévka gulášová 
Bramborové šišky s mákem, bílá káva, kiwi 
     Houska s máslem a mrkev, čaj 

 

Úterý           Dalamánek se salámovou pomazánkou, čaj 

             Polévka rýžová s vejcem 
      Kovbojský guláš, těstoviny, pomerančový nápoj 
      musli tyčinka 
           Chlebové topinky se sýrem, džus 

 
Středa           Musli s ovocem a mléko  

                     Polévka čočková 
Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená 
řepa, jablečný čaj se skořicí 

           Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 
 
Čtvrtek         Chléb s pomazánkou z taveného sýra, čaj  
                     Polévka se sýrovým kapáním 

Hovězí po španělsku, houskový knedlík, čaj  
           Obložená houska s okurkou, čaj 
 
Pátek         Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

             Polévka frankfurtská 
Srbské rizoto, zelný salát s jablkem a kapií, 
rybízový čaj, koktejl 

           Ovocná přesnídávka s rohlíkem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  25. - 29. 3. 2013 
 
Pondělí          Celozrnné pečivo s taveným sýrem, mléko            
 Polévka francouzská 

Rybí filé se slaninou, bramborová kaše, 
karotka, meduňkový čaj 

           Chleb s máslem a kedluben, čaj 
 
Úterý  Kobliha, kakao 
 Polévka pórková 

Kuřecí maso na paprice, špecle, nápoj lesní 
směs, banán 

                          Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj 
 
Středa          Rohlík s máslem a šunkou, čaj 

             Polévka kroupová 
Vepřová kýta, křenová omáčka, bramborový 
knedlík, černý čaj s citrónem 

           Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 
 
Čtvrtek            
 Polévka bramborová 

Přírodní vepřový řízek, dušená rýže, čaj 
             

Pátek          
 Polévka ze zeleného hrášku   
             Halušky se zelím a uzeninou, čaj 

             
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


