
Jídelní lístek 
 

  1. - 3. 6. 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Středa          Chléb se salámovou pomazánkou, čaj                      
                Polévka hovězí a hvězdičky 

Kuřecí rizoto se zeleninou, červená řepa, džus 
           Rohlík s ochuceným pomazánkovým máslem, mléko 

 
Čtvrtek         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, mléko  

 Polévka s drožďovými knedlíčky 
Masové koule v rajčatové omáčce, kolínka, čaj 

                        Chléb se sádlem a pažitkou, čaj  

 
Pátek                   Dalamánek s vajíčkovou pomazánkou, mléko 

                     Polévka frankfurtská 
Smažený květák, brambory, tatarka, jablko, 
džus 

            Ovocná přesnídávka s rohlíkem, čaj 

 



Jídelní lístek 
 

  6. - 10. 6. 2011 
 

Pondělí Houska se sýrovou pomazánkou, mléko 

 Polévka rychlá   
             Žemlovka s tvarohem a jablky, kakao    

                Chléb s máslem, ovoce, čaj 
 

Úterý           Rohlík s máslem a šunkou, mléko 

             Polévka hovězí s kapáním 
             Halušky se zelím, vepřové výpečky, ovoce, čaj 
           Chlebové topinky se sýrem, čaj  

 
Středa           Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka zeleninová 
 Myslivecký guláš, těstoviny, džus 
  Čokoládové lupínky s mlékem, čaj   
 
Čtvrtek         Koláč tříbarevný, melta 

                     Polévka česneková s chlebem 
Vepřová pečeně, brambory, dušená mrkev, čaj 

            Chléb s máslem a strouhaným sýrem, džus 
 
Pátek         Houska s hermelínovou pomazánkou, čaj 

             Polévka fazolová 
Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, špecle, 
müsli tyčinka, džus 

           Vločková kaše s ovocem, čaj  
 

 



Jídelní lístek 
 

  13. - 17. 6. 2011 
 
Pondělí          Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 

             Polévka krkonošská zelňačka 
Rybí filé zapečené s pórkem a sýrem, 
bramborová kaše, míchaný kompot, čaj 

                 Bábovka, kakao 
 
Úterý  Rohlík se šunkovou pěnou, čaj s mlékem   

 Polévka krupicová 
       Hamburská kýta, houskový knedlík, džus  
                          Jogurt s ovocem, rohlík, čaj 
 
Středa          Loupák s máslem, bílá káva 

             Polévka hrachová 
       Sekaná pečeně, brambory, zelný salát, čaj  
 Obložené chlebíčky, čaj  

 
Čtvrtek  Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  

 Polévka z rozpuštěného droždí 
       Pečené kuře, dušená rýže, ovoce, koktejl 
                          Rohlík s máslem, mrkev, mléko 
 
Pátek           Houska s máslem a lučinou, čaj 

             Polévka z vaječné jíšky 
       Kovbojské fazole s těstovinami, zákusek, čaj 
 Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj  
            



Jídelní lístek 
 

 20. - 24. 6. 2011 
 
Pondělí         Šáteček s náplní, kakao 

 Polévka se sýrovým kapáním 
Hovězí na houbách, dušená rýže, mrkev, čaj             

      Chléb s máslem a vařeným vejcem, mléko 

 
Úterý                  Houska s máslem a šunkovým salámem, čaj 

 Polévka gulášová 
Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, čaj              

         Chlebové topinky s česnekem a sýrem, čaj 

 
Středa          Sýrový celozrnný croissant, čaj 

             Polévka rýžová 
Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, 
džus 

           Míchaná vejce s pórkem, chléb, mléko  
 
Čtvrtek           Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko 

                     Polévka čočková 
 Kapustový karbanátek, brambory, tatarka,
 šípkový čaj 
           Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj   
 
Pátek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

                     Polévka brokolicová  
Špagety po boloňsku se sýrem, ovoce, džus 

           Rohlík s nutelou, mléko 
 
 



Jídelní lístek 
 

  27. - 30. 6. 2011 
 

Pondělí   Dalamánek s pomazánkou z nivy, čaj 

         Polévka kroupová  
Vepřový guláš, houskový knedlík, džus 

                           Chléb s máslem a rajče, čaj 
 

Úterý  Kobliha, kakao 

          Polévka bramborová s houbami 
      Játra na cibulce, dušená rýže, čaj, ovoce    
                 Chléb s pomazánkovým máslem, džus  
  

Středa                 Houska, pomazánkové máslo s kapií, bílá káva 

             Polévka vločková 
             Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, čaj 

                   Chléb, máslo, banán, čaj 
 

Čtvrtek               Chléb, rybí pomazánka, čaj 

             Polévka rajská  
             Zapečené těstoviny s uzeninou, zelný salát,                                        
                        džus   
                  Rohlík, mrkvová pomazánka, mléko  

 
 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


