
Jídelní lístek 
 

  3. – 7. 6. 2013 
 

Pondělí   Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj  

         Polévka kroupová 
Povidlová omáčka, uzené maso, bramborový 
knedlík, mandarinkový nápoj 

  Rohlík s máslem a banán, mléko 

 
Úterý  Kobliha, bílá káva 

 Polévka z vaječné jíšky 
Boloňské špagety se sýrem, čaj, jablko 

                          Obložená celozrnná houska, čaj          
 

Středa         Chléb s máslem a plátkovým sýrem, čaj                    
 Polévka z rozpuštěného droždí 

Pečené kuřecí stehno, brambory, jahodový  
kompot, pomerančový nápoj 

           Rohlík s pomazánkovým máslem, okurka, mléko 
 

Čtvrtek           Houska se salámovou pomazánkou, čaj 
             Polévka se sýrovým kapáním 

Hovězí na zázvoru, dušená rýže, rajče, čaj 
  Šlehaný tvaroh s piškoty, ovoce, čaj 

 
Pátek                  Semínkový rohlík s vaječnou pomazánkou, mléko 

 Polévka s jáhly 
Masové výpečky, halušky se zelím, malinový 
nápoj, musli tyčinka 

                          Chléb s máslem, mrkvový salát, čaj  



Jídelní lístek 
 

  10. - 14. 6. 2013 
 

Pondělí  Houska s máslem a strouhaným sýrem, mléko 

 Polévka rychlá 
Buchty s povidly a tvarohem, bílá káva, 
(čaj), banán 

                 Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  
 

Úterý           Ovocné musli s mlékem, čaj 

             Polévka krupicová 
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
brusinky, pomerančový nápoj 

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

                     Polévka čočková 
Rybí filé (prsty), bramborový salát,  
rybízový čaj 

           Palačinky s džemem, bílá káva  
 
Čtvrtek         Tlačený koláč, kakao 
 Polévka zeleninová s kuskusem 

Plovdivské maso, těstoviny, malinový nápoj 
                          Celozrnný rohlík s taveným sýrem, okurka, džus   
 

Pátek         Chléb s míchanými vajíčky a pórkem, mléko 

             Polévka gulášová z droždí 
Rizoto z kuřecího masa se zeleninou, salát  
z červené řepy, pomerančový nápoj 

           Jogurt s ovocem, rohlík čaj 



Jídelní lístek 
 

  17. - 21. 6. 2013 
 
Pondělí          Šáteček s náplní, kakao  
 Polévka pórková 

Vepřové na houbách, rýže, paprika, 
mandarinkový nápoj  
     Rohlík se sýrovou pomazánkou, čaj 

 
Úterý  Houska s pomazánkou z tresčích jater, čaj 
 Polévka slepičí s těstovinou 
 Párek, hrachová kaše, zelný salát, indický  
             čaj s citrónem, moučník 

            Chléb s máslem a džemem, mléko 
 
Středa          Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 
 Polévka fazolová 

Vepřenky, brambory, obloha, jahodový nápoj 
                    Rohlík s paštikovou pomazánkou, čaj   

 

Čtvrtek           Krupicová kaše s ovocem, čaj 
  Polévka s drožďovými knedlíčky 

Kuřecí plátek na paprice, špecle, ovoce, 
pomerančový nápoj       

           Chléb s vaječnou omeletou, okurka, čaj 
 

Pátek         Rohlík s máslem a mrkev, čaj  
Polévka rýžová s vejcem 
Moravský vrabec, bramborový knedlík, 
špenát, rybízový čaj 

           Bublanina s ovocem, kakao 
 



 Jídelní lístek 
  24. - 28. 6. 2013 

 
Pondělí          Dalamánek s hermelínovou pomazánkou, čaj 
 Polévka čočková  

 Zapečené rybí filé, bramborová kaše,  
      mrkvový salát, pomerančový nápoj 
     Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj          

 
Úterý  Houska s tvarohovou pomazánkou s cibulkou, čaj 

             Polévka hovězí s rýží 
Hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny 
ledový čaj, jablko 

           Perník, mléko 
 

Středa          Chléb s vaječnou pomazánkou, okurka, čaj 

             Polévka bramborová 
Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem 
bílá káva, (čaj) ovoce 

           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 česneková s chlebem 

Vepřový guláš, houskový knedlík, čaj 
           Vanilkový pudink s piškoty a ovocem, čaj 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

Krásné a slunečné prázdniny. 


