
Jídelní lístek 
 

  2. - 4. 7. 2012 
 

Pondělí   Chléb s máslem a sýrem, mléko 

         Polévka slepičí s těstovinami 
Smažený květák, brambory, tatarská 
omáčka, čaj 

  Rohlík s máslem a marmeládou, čaj  

 
Úterý  Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 
Mexický guláš, těstoviny, čaj, jablko 

                          Houska s pomazánkovým máslem, mléko         
 

Středa         Bábovka, bílá káva  

                     Polévka čočková 
Uzená krkovice, bramborový knedlík, zelí 
ledový čaj 

           Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj 
 
Čtvrtek            
 Státní svátek 
 

 
Pátek                    
                     Státní svátek 

            
 
 
 



Jídelní lístek 
 

  9. – 13. 7. 2012 
 
Pondělí          Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj                    
 Polévka fazolová 

      Smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 
           Rohlík s přesnídávkou, čaj 

 
Úterý  Rohlík s ovocným jogurtem, čaj  

 Polévka se sýrovým kapáním 
Vepřový závitek, dušená rýže, rajče, džus             

                  Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj 
 
Středa          Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko 

 Polévka brokolicová 
 Zapečené těstoviny s uzeninou, okurka, čaj                 
                 Čoko-lupínky s mlékem 

         

Čtvrtek           Obložené chlebíčky se zeleninou, čaj 
             Polévka frankfurtská 

Kynuté knedlíky s ovocem a tvarohem, kakao 
            Chléb s máslem, rajče, čaj 
 

Pátek         Chléb s křenovou pomazánkou, mléko  
 Polévka krupicová 

Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj 
            Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

 



Jídelní lístek 
 

  27. - 31. 8. 2012 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj             
 Polévka gulášová z droždí 

      Bramborové šišky s mákem, kakao, ovoce 
           Rohlík s máslem, rajče, čaj 

 
Úterý  Houska s šunkovou pěnou, čaj  

 Polévka rýžová 
Kuřecí plátek na paprice, těstoviny, džus 

                  Obložený chlebíček se zeleninou, čaj 
 
Středa          Rohlík s tvarohovou pomazánkou a pažitkou, mléko 

 Polévka hrachová s houskou 
 Uzená krkovice, bramborová kaše, okurka 
             ledový čaj 
            Jablečný závin, čaj 

         

Čtvrtek           Chléb s máslem, mrkev, čaj 
             Polévka hovězí s těstovinou 

Plněný paprikový lusk, rajská omáčka,  
houskový knedlík, čaj 

            Houska s křenovou pomazánkou, mléko 

 
Pátek         Rohlík s paštikovou pomazánkou, čaj  
 Polévka bramborová 

Pečené kuře, rýže, zelenina, čaj 
            Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


