
 
 

Jídelní lístek 
 

  1. 6. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pátek      Chléb s pomazánkou z lučiny, mléko 
             Polévka kmínová 

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
brusinky, džus 

           Rohlík, máslo, šunka, rajče, čaj 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jídelní lístek 
 

  4. – 8. 6. 2012 
 

Pondělí   Loupák, bílá káva  

         Polévka bramborová 
Rizoto z vepřového masa, červená řepa, 
koktejl (čaj) 

  Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

 
Úterý  Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 Polévka fazolová 
Přírodní kuřecí plátek, brambory, okurka, 
broskvový kompot, čaj 

                          Obložená celozrnná houska, čaj          
 

Středa         Chléb s máslem a plátkovým sýrem, čaj                    
 Polévka rychlá 

Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, 
bílá káva, jablko 

           Rohlík s pomazánkovým máslem, okurka, mléko 
 

Čtvrtek           Houska se salámovou pomazánkou, čaj 
             Polévka se sýrovým kapáním 

Myslivecký guláš, těstoviny, džus 
  Šlehaný tvaroh s piškoty, ovoce, čaj 

 
Pátek                  Semínkový rohlík s vaječnou pomazánkou, mléko 

 Ruský boršč 
Vejce, čočka na kyselo, zelenina, čaj 
perník s polevou 

                          Chléb s máslem, mrkvový salát, čaj  



Jídelní lístek 
 

  11. - 15. 6. 2012 
 

Pondělí  Houska s máslem a strouhaným sýrem, mléko 

 Polévka krupicová 
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj  

                 Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  
 

Úterý           Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

             Polévka hrachová s houskou 
Rybí prsty (filé), hranolky, džus 
okurkový salát 

           Rohlík s pomazánkovým máslem s křenem, mléko 
 
Středa           Dalamánek se šunkovou pěnou, čaj 

                     Polévka zelná  
Masová směs, špagety, kečup, sýr, čaj 
hroznové víno 

           Palačinky s džemem, bílá káva  
 
Čtvrtek         Tlačený koláč, kakao 
 Polévka hovězí s těstovinami  

Játra na slanině, dušená rýže, zelenina, čaj 
Výlet-balíček(chléb,máslo,salám,salát,ovoce,musli tyčka) 

                          Celozrnný rohlík s taveným sýrem, okurka, džus   
 

Pátek         Chléb s míchanými vajíčky a pórkem, mléko 

             Polévka česneková s chlebem 
Vepřová krkovice, bramborový knedlík, zelí,čaj         

           Jogurt s ovocem, rohlík čaj 



Jídelní lístek 
 

  18. - 22. 6. 2012 
 
Pondělí          Chléb s vaječnou omeletou, okurka, čaj  
 Polévka gulášová 

Bramborové šišky s mákem, koktejl (čaj) 
ovoce 
 Rohlík se sýrovou pomazánkou, čaj 

 
Úterý  Houska s pomazánkou z tresčích jater, čaj 
 Polévka s drožďovými knedlíčky 
 Kuře na kari, dušená rýže, salát, čaj  

            Chléb s máslem a džemem, mléko 
 
Středa          Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 
 Polévka slepičí 

Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka,  
džus, musli tyčinka 

                    Houska s ramou a vařeným vajíčkem, bílá káva 
 

Čtvrtek           Krupicová kaše s ovocem, čaj 
  Polévka z vaječné jíšky 

Masové koule, rajská omáčka, houskový 
knedlík, ledový čaj, ovoce         

          Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj   
 

Pátek         Rohlík s máslem a mrkev, čaj  
Polévka francouzská 
Smažený sýr, nové brambory, tatarka, čaj  

           Bublanina s ovocem, kakao 
 



 Jídelní lístek 
 

  25. - 29. 6. 2012 
 
Pondělí          Závin ořechový, bílá káva 
 Polévka čočková  

 Zapečené rybí filé se smetanou, brambory, 
      zeleninová obloha, džus 
     Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj          

 
Úterý  Houska s tvarohovou pomazánkou s cibulkou, čaj 

             Polévka nudlová 
Hovězí maso, koprová omáčka, houskový  
knedlík, ledový čaj, ovoce 

           Perník, mléko 
 

Středa          Chléb s vaječnou pomazánkou, okurka, čaj 

             Polévka brokolicová 
Pečené kuře, rýže, červená řepa, džus 

           Rohlík s drůbeží paštikou, čaj 
 

Čtvrtek         Vločková kaše s ovocem, čaj 

 Polévka ze zeleného hrášku 
Kuřecí řízek, brambory, ovocný kompot, čaj 
 Houska s pomazánkovým máslem, rajče, mléko    
 

Pátek      Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj 
             Polévka kroupová 

Slovenské halušky se zelím, výpečky, čaj 
           Vanilkový pudink s piškoty a ovocem, čaj 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

Krásné a slunečné prázdniny. 


