
Jídelní lístek 
 

3. - 7. 3. 2014 
 

Pondělí     

        Polévka čočková 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 

indický čaj 
   

 

Úterý   

                     Polévka rýžová 

Vepřový guláš, těstoviny,   

čaj s citrónem 
               

 

Středa                               

             Polévka zeleninová s kapáním 

Vepřové maso, koprová omáčka, houskový 

knedlík, čaj 
                  

 

Čtvrtek            

 Polévka bramborová 

Šišky s mákem a cukrem, kakao 
                          

 

Pátek                    

          Polévka kuřecí s těstovinou 

Obalený salám, čočka na kyselo, okurka 

černý čaj 
            



Jídelní lístek 
  10. - 14. 3. 2014 

 

Pondělí                Vánočka, bílá káva  

               Polévka s drožďovými knedlíčky 

Masová směs, špagety, sýr, kečup, čaj, 

banán 
                 Celozrnné pečivo s pomazánkou z lučiny, mléko   

 

Úterý           Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

             Polévka mrkvová 

Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka 

multivitaminový nápoj 
                 Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  

 

Středa           Celozrnné pečivo s drůbeží pomazánkou 

                     Polévka gulášová 

Bavorské vdolečky s tvarohem a džemem 

bílá káva (čaj), jablko 
                 Obložená houska, čaj   

 

Čtvrtek         Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka pórková 

Hovězí po španělsku, rýže, jahodový nápoj 
                 Chléb s máslem, jablko, čaj 

 

Pátek         Dalamánek s máslem a strouhaným sýrem, mléko 

             Polévka písmenková 

Rybí filé na másle, bramborová kaše, mrkvový  

salát, nápoj lesní směs 
                  Rohlík s nutelou, bílá káva 



Jídelní lístek 
  17. - 21. 3. 2014 

 

Pondělí          Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj     

             Polévka zelná 

Džuveč z vepřového masa, rohlík,  

rybízový čaj, (koktejl) 
                 Houska s křenovou pomazánkou, mléko 

 

Úterý  Kobliha, bílá káva 

 Polévka se sýrovým kapáním 

       Kuřecí plátek na paprice, špecle, kiwi 

      indický čaj s citrónem 
                          Chléb s vaječnou omeletou, čaj  

 

Středa          Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

             Polévka bramborová s houbami 

Špekáčky, hrachová kaše, zelný salát 

s kukuřicí, pomerančový nápoj 
                 Chléb s tvarohovou pomazánkou, kakao 

 

Čtvrtek           Dalamánek s perlou a plátkový sýrem, malcao    

 Polévka krupicová   

Hovězí maso, svíčková omáčka, houskový 

knedlík, brusinky, černý čaj 
                         Rohlík s máslem a džemem, čaj 

 

Pátek         Vločková kaše s ovocem, čaj s citrónem 

 Polévka z rybího filé 

             Smažený květák, brambory, tatarka, čaj 
                         Chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, mléko 

 



 Jídelní lístek 
  24. - 28. 3. 2014 

 

Pondělí          Chléb se sýrovou pomazánkou, čaj 

             Polévka z vaječné jíšky 

Uzená krkovice, švestková omáčka, 

bramborový knedlík, černý čaj, jablko 
                 Celozrnná houska s máslem, malcao 

 

Úterý  Rohlík s šunkovou pěnou, čaj  

 Polévka fazolová 

       Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule,            

      jahodový nápoj, koktejl 
                          Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 

 

Středa          Celozrnný rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj 

             Polévka slepičí s kuskusem 

Vepřové na houbách, dušená rýže, rajče 

šípkový čaj 
                 Piškoty s vanilkovým smetánkem, čaj 

 

Čtvrtek         Chléb se švédskou pomazánkou, čaj   

 Polévka rychlá 

Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami,  

kakao, (čaj s citrónem) 
         Rohlík s pomazánkovým máslem, kakao 
 

Pátek      Makový závin, bílá káva 

             Polévka česneková s chlebem 

             Kovbojské fazole, těstoviny, mandarinkový 

             nápoj, ovoce 
                      Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko 

 



 

 

Jídelní lístek  

 

31. 3. 2014 
 

 

Pondělí          Rohlík se zeleninovou pomazánkou, čaj      

 Polévka rajská 

Kuřecí směs, hranolky, zeleninová obloha, 

čaj se skořicí 
       Čokoládové lupínky s mlékem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


