
Jídelní lístek 
  2. – 6. 6. 2014 

 

Pondělí   Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj  

         Polévka frankfurtská 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, 

nápoj lesní směs 

  Rohlík s máslem a banán, mléko 

 

Úterý  Kobliha, bílá káva 

 Polévka hovězí s rýží 

Koprová omáčka, hovězí maso, houskový 

knedlík, rybízový čaj, ovoce 
                          Obložená celozrnná houska, čaj          

 

Středa         Houska s máslem a plátkovým sýrem, čaj                    

 Polévka rajská 

Rizoto z vepřového masa, červená řepa,  

mandarinkový nápoj (koktejl) 
           Chléb s pomazánkovým máslem, okurka, mléko 

 

Čtvrtek           Chléb s vaječnou pomazánkou a rajče, čaj 

             Polévka se sýrovým kapáním 

Uzená krkovice, hrachová kaše, zelný salát  

s kapií, černý čaj s citrónem 
  Ovocná miska s rohlíkem, čaj 

 

Pátek                  Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

 Polévka čočková 

Sekaná pečeně, brambory, okurka, malinový 

nápoj, míchaný ovocný kompot 
                          Chléb s křenovou pomazánkou, mléko  



Jídelní lístek 
  9. - 13. 6. 2014 

 

Pondělí  Houska s mrkvovou pomazánkou, mléko 

 Polévka z vaječné jíšky 

Masová směs, špagety, kečup, sýr, 

mandarinkový nápoj,CORN STAR kukuřice 
                 Chléb s liptovskou pomazánkou, čaj 

 

Úterý           Ovocné musli s mlékem, čaj 

             Polévka brokolicová krémová 

Rybí filé (prsty), brambory, mrkvový salát 

s jablky, čaj (vanilkový koktejl) 
           Rohlík s pomazánkovým máslem s kapií, mléko 

 

Středa           Dalamánek se šunkovou pěnou, čaj 

                     Polévka česneková 

Kuřecí plátek na paprice, bramborový knedlík 

nápoj lesní směs 
           Palačinky s džemem, bílá káva  

 

Čtvrtek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

 Polévka nudlová 

Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, 

kakao (čaj) 
                          Celozrnný rohlík s taveným sýrem, okurka, mléko 

 

Pátek         Chléb s míchanými vajíčky a pórkem, čaj 

             Polévka zeleninová s kuskusem 

Vepřové na houbách, rýže, rajče, čaj  
           Rohlík s medovým máslem, malcao 



Jídelní lístek 
 

  16. - 20. 6. 2014 
 

Pondělí          Šáteček s náplní, kakao  

 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Slovenské halušky se zelím, vepřové výpečky, 

mandarinkový nápoj  
     Rohlík s pomazánkou z lučiny s pažitkou, mléko 

 

Úterý  Houska s pomazánkou z tresčích jater, čaj 

 Polévka bramborová s rohlíkem 

 Párek, chléb, hořčice, indický čaj, banán,  

             musli tyčinka 
            Chléb s máslem a džemem, mléko 

 

Středa          Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 Polévka rýžová s vejcem 

Holandský řízek, brambory, tatarská 

omáčka, jablečný nápoj 
                    Rohlík s paštikovou pomazánkou, čaj   

 

Čtvrtek           Vločková kaše s ovocem, čaj 

  Polévka zelná 

Čína z vepřového masa, rýže, šípkový čaj       
           Chléb s máslem a vajíčko (omeleta), okurka, čaj 

 

Pátek         Rohlík s máslem a mrkev, bílá káva 

Polévka krupicová 

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 

rybízový čaj 

           Broskvová přesnídávka s rohlíkem, čaj 
 



 Jídelní lístek 
  23. - 27. 6. 2014 

 

Pondělí          Dalamánek s hermelínovou pomazánkou, malcao 

 Polévka slepičí s jáhly 

 Vepřová pečeně, bramborový knedlík,        

      červené zelí, pomerančový nápoj 
     Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj          

 

Úterý  Houska s tvarohovou pomazánkou s cibulkou, kakao 

             Polévka ze zeleného hrášku 

Kuřecí řízek, nové brambory, zelný salát, 

černý čaj (koktejl) 
           Perník, čaj, jablko 

 

Středa          Chléb s drůbeží pomazánkou, okurka, čaj 

             Polévka s kapáním 

Rajská omáčka, masové koule, těstoviny, 

mandarinkový nápoj 
           Rohlík s máslem a melounem, čaj 

 

Čtvrtek         Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 

 Polévka gulášová 

Rýžová kaše, jahodový kompot, ovocný čaj 
 Houska s pomazánkovým máslem, rajče, bílá káva 

 

Pátek      Houska s pomazánkou z kořenové zeleniny, mléko 

             Polévka fazolová 

Vepřenky, brambory, hořčice, cibule, čaj 
           Vanilkový pudink s piškoty a ovocem, čaj 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

Krásné a slunečné prázdniny.  


