
 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 
2. - 6. 3. 2015 

Pondělí   Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) 

         Polévka rajská s rýží (1) 

Zapečené těstoviny se šunkou, okurka,  

čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) 
              Chléb se sádlem, čaj (1) 

 

Úterý         Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) 

          Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) 

Kuře na paprice, bramborový knedlík,  

jahodový nápoj (1,3,7) 
                          Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj (1)        

 

Středa         Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj (1,3,7,9) 

             Polévka fazolová (1,9) 

Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka, 

           meduňkový čaj (1,3,7) 
                   Houska s pomazánkovým máslem a kedluben, malcao (1,7) 

 

Čtvrtek                  Cereální rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko (1,7,11) 

 Polévka z rozpuštěného droždí (1,3,7,9) 

Vepřový závitek, rýže, mrkvový salát, čaj (1,3) 
                            Chléb s celerovou pomazánkou, čaj (1,7,9) 

 

Pátek                   Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (1,4,7) 

                     Polévka bramborová s houbami (1,7,9) 

Žemlovka s jablky a tvarohem, bílá káva, 

(čaj) kiwi, (1,3,7,8) 
           Toustový chléb s plátkovým sýrem, okurka, mléko (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  9. - 13. 3. 2015 
 

Pondělí                Rohlík s máslem a okurkou, kakao  (1,7) 

               Polévka zeleninová s těstovinami (1,9) 

Hovězí maso, křenová omáčka, bramborový   

knedlík, šípkový čaj (1,3,7) 
                Chléb s máslem a vejce, čaj (1,3,7) 

 

Úterý               Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj (1,7) 

             Polévka frankfurtská (1,7,9) 

Květákový mozeček, brambory, rajče, čaj (1,3,7) 
                 Houska s medovým máslem, mléko (1,7) 

 

Středa                   Rohlík se sýrovou pomazánkou, čaj (1,7) 

                     Polévka česneková s chlebem (1) 

Vepřové na kmíně, těstoviny, čaj (1,3,7) 
                  Čoko-lupínky s mlékem, voda (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Loupák, banán, bílá káva (1,3,7)                     

                     Polévka s kuskusem (1,9) 

Vepřový guláš, houskový knedlík, 

citrónový čaj, jablko (1,3,7) 
                 Chléb s ramou, mrkev, čaj (1)       

 

Pátek         Houska s tvarohovou pomazánkou, mléko (1,7) 

             Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) 

Kuřecí maso na čínské zelenině, rýže,  

černý čaj s citrónem (1,3,7,9)                  
                  Obložený chléb a rajče, čaj (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 
  16. - 20. 3. 2015 

Pondělí           Vánočka, kakao (1,3,7,8) 

                      Polévka z červené čočky (1,9) 

             Rybí filé na kari se smetanou, rajče, brambory, 

             šlehaný tvaroh, malinový nápoj, (1,4,7)             
                   Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7)  

 

Úterý  Houska s máslem a plátkovým sýrem, mléko (1,7) 

 Polévka pórková s hráškem (1,3,7) 

       Masové koule, rajská omáčka, těstoviny,  

      čaj, jablko (1,3,7)  
                          Chléb s perlou a kedluben, čaj (1,7) 

 

Středa                   Chléb s šunkovou pěnou, čaj (1,7) 

                      Polévka gulášová (1,7,9) 

             Zeleninové rizoto, strouhaný sýr, červená řepa 

             pomerančový nápoj (koktejl), (1,3,7,9) 
                  Rohlík s pomazánkou z lučiny, okurka, bílá káva (1,7) 

 

Čtvrtek                   Toustový chléb s máslem a paprikou, kakao (1,3,7) 

                      Polévka brokolicová krémová (1,7,9) 

     Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše, zelný 

     salát s kukuřicí, ibiškový čaj (1,7)                    
                          Krupicová kaše s jahodami, čaj (1,7) 

 

Pátek                    Rohlík s pomazánkou z červené čočky (1,7) 

                      Polévka zeleninová s jáhly (1,9) 

             Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí, 

             meduňkový čaj (1,3,7) 
                              Rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  23. - 27. 3. 2015 
 

Pondělí                Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7)    

             Polévka francouzská (1,7,9) 

Rýžový nákyp s meruňkami a švestkami, kakao, 

(čaj) mrkev (1,3,7) 
                  Houska s bylinkovým máslem, rajče, čaj (1,7)  

 

Úterý  Celozrnné pečivo s hermelínovou pomazánkou, mléko (1,7,11)              

 Polévka s krupicovými noky (1,3,7,9) 

        Hamburská kýta, houskový knedlík, 

       mandarinkový nápoj (1,3,7,9,10)              
                          Chléb s pomazánkovým máslem a pórkem, čaj (1,7)   

 

Středa                   Houska s budapešťskou pomazánkou, bílá káva (1,7) 

             Polévka hrstková (1,9) 

Čevabčiči s pohankou, brambory, hořčice,  

cibule, rajče, citrónový čaj (1,3,7,10)       
                    Ovocná miska s piškoty, čaj (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Rohlík s pomazánkou z kuskusu a zeleninou, mléko (1,7,9) 

 Polévka špenátová (1,7,9)    

Halušky se zelím, vepřové výpečky, banán 

čaj s citrónem (1,3,7) 
         Chléb s máslem a vajíčkem, čaj (1,3,7) 
 

Pátek      Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                         Polévka rýžová (3,9) 

             Kovbojský guláš z vepřového masa, těstoviny,  

             nápoj černý rybíz, musli tyčinka (1,3,6,7,8,12)                 
            Rohlík s jogurtem, voda (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  30. - 31. 3. 2015 
 

Pondělí                Chléb s pomazánkou z májky, okurka, čaj (1,7)    

             Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) 

Párek, hrachová kaše, zelný salát s kapií,  

šípkový čaj, moučník (1,3,7) 
                  Houska s pomazánkou z eidamu, rajče, malcao (1,7)  

 

Úterý  Rohlík s kuřecí pomazánkou, čaj (1,7,9)              

 Polévka ze zeleného hrášku (1,3,7,9) 

        Rybí filé (prsty), brambory, tatarská omáčka, 

       mandarinkový nápoj (1,3,7)                   
                          Chléb s medovým máslem, mléko (1,7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem.  
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