
 

 

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

Jídelní lístek 
1. - 4. 3. 2016 

 

 

 

 

 

Úterý         Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) 

          Polévka z červené čočky (1,7,9) 

Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, 

třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) 
                          Toustový chléb s ledovým salátem a rajče, čaj (1,7)        

 

Středa         Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) 

             Polévka kroupová (1,7,9) 

Boloňské špagety s kuřecím masem, strouhaný sýr 

          meduňkový čaj, hruška (1,3,7) 
                   Tvarohový smetánek s piškoty, voda (1,7) 

 

Čtvrtek                  Houska s pomazánkou z nivy, bílá káva (1,7) 

 Polévka bramborová (1,7,9) 

Párek, čočka na kyselo, zelný salát s jablky a 

kapií, višňový nápoj, ovocný moučník (1,3,7) 
                            Miska s kiwi, pomerančem a banánem, čaj  

 

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

                     Polévka ze zeleného hrášku (1,7) 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarská 

omáčka, citrónový čaj (1,3,7,10) 
           Rohlík s máslem, kakao (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  7. - 11. 3. 2016 
 

Pondělí                Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko  (1,7) 

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

Asijská pánev s kuřecím masem, dušená rýže,  

šípkový čaj, jablko (1,3,9) 
                Přesnídávka zahradní směs s rohlíkem (1,7) 

 

Úterý               Rohlík se zeleninovou pomazánkou, čaj (1,7,9) 

             Polévka pórková (1,7) 

Zvěřinový guláš, houskový knedlík, čaj (1,3,7) 
                 Chléb s máslem a ředkvičky, vanilkové mléko (1,7)       

 

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

                     Polévka slepičí s těstovinami (1,3,7,9) 

Bramborové šišky s mákem, kakao, banán (1,3,7) 
                  Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                Houska s čočkovou pomazánkou, čaj (1,7)  

                     Polévka hrstková (1,7,9) 

Smažený květák, brambory, salát Coleslaw, 

citrónový čaj (1,3,7,9) 
                 Obložený chléb se sýrem, mléko (1,7) 

 

Pátek               Loupák, bílá káva (1,3,7)  

             Polévka mrkvová (1,7,9) 

Plovdivské maso, těstoviny, rybízový čaj (1,3,7)                  
                   Houska s máslem a kiwi, čaj (1,7)                                      



 

 

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

Jídelní lístek 
  14. - 18. 3. 2016 

Pondělí                Vločková kaše s jahodami, čaj (1,7) 

                      Polévka zeleninová s kuskusem (1,7,9) 

             Pečené kuře na kysaném zelí, bramborový knedlík 

             malinový nápoj, (1,3,7)             
                   Houska s máslem a plátkovým sýrem, mléko (1,7) 

 

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

 Polévka česneková s chlebem (1) 

       Hovězí na houbách, rýže, čaj, kiwi (1,3,7)  
                                Čoko-lupínky s mlékem, voda (1,3,7) 

 

Středa                  Celozrnná houska s paprikovou pomazánkou, caro (1,7,11) 

                      Polévka vločková (1,7) 

             Krůtí řízek, bramborový salát,  

             pomerančový nápoj (koktejl), (1,3,7,9,10) 
                  Banán s jablkem, čaj 

 

Čtvrtek                   Chléb s pohankovou pomazánkou, čaj (1,7,9) 

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

     Vepřové maso po kovbojsku a červené fazolky, 

     těstoviny, ibiškový čaj, ovoce (1,7)                    
                          Rohlík s medovým máslem, mléko (1,7)  

 

Pátek                    Rohlík s budapešťskou pomazánkou, bílá káva (1,7) 

                      Polévka brokolicová krémová (1,7) 

             Vepřová pečeně, brambory, dušená mrkev, 

             meduňkový čaj (jahodový koktejl), (1,7) 
                              Chléb s máslem a vajíčkem, čaj (1,3,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  21. - 25. 3. 2016 
 

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

             Polévka gulášová s rohlíkem (1,7,9) 

Rýžová kaše, jahodový kompot, rybízový čaj (1,7) 
                  Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj (1,7)  

 

Úterý  Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko (1,7,11)              

 Polévka krupicová (1,3,7,9) 

        Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, 

       brusinky, mandarinkový nápoj (1,3,7,9,10)              
                          Chléb s máslem a kedluben, voda (1,7)   

 

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

             Polévka fazolová (1,7,9) 

Přírodní rybí filé, bramborová kaše, červená řepa, 

mandarinkový nápoj (koktejl), (1,4,7)       
                    Perník, bílá káva (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Rohlík s máslem, kakao (1,7) 

 Polévka dýňová (1,7)    

Kuřecí maso, špenát se smetanou, těstoviny 

čaj s citrónem (1,3,7) 
         Chléb s pomazánkovým máslem s kapií, čaj (1,7) 
 

Pátek       

                      Státní svátek  
 

 

 



 

 

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

Jídelní lístek 

  28. - 31. 3. 2016 
 

 

Pondělí         Velikonoční svátek 
 

 

 

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

 Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9) 

Halušky se zelím, vepřové výpečky, 

čaj černý rybíz s citrónem (1,3,7) 
                          Rohlík s perlou a banán, mléko (1,7)   

 

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

             Polévka francouzská (1,7,9) 

        Kuřecí prsíčka na kari, dušená rýže, paprika,  

       malinový nápoj, ovoce (1,7)                   
                    Chléb s pórkovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                Rohlík s pomazánkou z kořenové zeleniny, mléko (1,7,9) 

 Polévka hrachová (1,7,9)    

Čevabčiči s pohankou, brambory, hořčice,  

cibule, citrónový čaj (koktejl), (1,3,7,10)       
         Ovocný jogurt, voda (7) 
 

 

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

 



 

 

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


