
Jídelní lístek 
 

  30. 6. - 4. 7. 2014 
 

Pondělí   Rohlík se smetánkem, mléko 

         Polévka brokolicová krémová 

Zapečené těstoviny, okurkový salát, čaj  

  Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj     

 

Úterý  Vánočka, bílá káva 

 Polévka rajská 

 Přírodní kuřecí plátek, šťouchané brambory 

             míchaný kompot, čaj 
         Houska s vaječnou pomazánkou, čaj 

 

Středa         Celozrnné pečivo s máslem a sýrem, mléko 

             Polévka krupicová 

 Hamburská kýta, houskový knedlík, 

      pomerančový nápoj 
         Houska s máslem a jablko, čaj 

 

Čtvrtek         Rohlík se šunkovou pěnou, čaj          

 Polévka gulášová 

Čočka, vajíčko, zelný salát s mrkví,  

mandarinkový nápoj 
 Chléb s paprikovou pomazánkou, pom.nápoj 

 

Pátek                   Chléb s mrkvovou pomazánkou, mléko 

                     Polévka se sýrovým kapaním 

Roštěná z vepřového masa, rýže, rajče, čaj 
Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj 

 
 



Jídelní lístek 
 

  7. - 11. 7. 2014 
 

Pondělí   Chléb s rybí pomazánkou, čaj  

         Polévka hrachová s houskou 

Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, 

čaj s citrónem 

  Piškotová roláda s ovocem, kakao 

 

Úterý  Houska s tvarohovou pomazánkou a pažitka, mléko 

 Polévka zeleninová 

 Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí, 

      pomerančový nápoj 
                          Chléb s máslem a rajče, čaj 

 

Středa         Krupicová kaše s ovocem, čaj           

             Polévka rybí s houskou 

Rizoto z kuřecího masa, rajčatový salát 

jahodový nápoj 
           Rohlík s křenovou pomazánkou, mléko 

 

Čtvrtek           Chléb se sýrovou pomazánkou,  malcao 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 

 Vepřový guláš, těstoviny, čaj  
            Celozrnná houska s pomazánkovým máslem, kedluben, čaj 

 

Pátek                   Ovocná miska s rohlíkem, čaj 

                     Polévka bramborová 

Zapečené palačinky s tvarohem a ovoce, kakao 
Obložená houska se zeleninou, čaj 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 

Jídelní lístek 
  18. - 22. 8. 2014 

 

Pondělí  Houska s pomazánkou z žervé, rajče, mléko 

 Polévka slepičí 

Zeleninové lečo, brambory, čaj s citrónem 
     Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj 

 

Úterý           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

             Polévka pórková 

      Vepřové na paprice, bramborový knedlík 

      pomerančový nápoj  
           Rohlík s máslem a džemem, bílá káva 

 

Středa           Loupák, ovoce, kakao 

                     Polévka mrkvová 

Pečené kuře, rýže, okurkový salát, čaj 
           Houska s bylinkovým máslem, čaj 

 

Čtvrtek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  

                     Polévka česneková s chlebem 

Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny 

mandarinkový nápoj 
           Celozrnné pečivo s máslem a jablko, mléko 

 

Pátek         Houska se zeleninovou pomazánkou, mléko 

             Polévka hovězí nudlová 

Vejce, koprová omáčka, brambory,  

čaj s citrónem 
           Obložené chlebíčky s okurkou, čaj 



Jídelní lístek 
  25. - 29. 8. 2014 

 

Pondělí  Chléb s pomazánkou z nivy, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 

Opečený párek, hrachová kaše, zelný salát, 

čaj s citrónem 
     Bábovka, bílá káva 

 

Úterý           Rohlík s máslem, zelenina, malcao 

             Polévka krupicová 

      Svíčková na smetaně, houskový knedlík 

      pomerančový nápoj  
           Chléb s mrkvovým salátem, čaj 

 

Středa           Musli s ovocem a mléko  

                     Polévka fazolová 

Rybí filé na másle, bramborová kaše, rajče, 

jahodový nápoj 
           Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek         Houska s celerovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka zelná 

Kuřecí plátek na kari, rýže, okurka, čaj  
           Celozrnný rohlík s medovým máslem, mléko 

 

Pátek         Chléb s máslem a kedluben, bílá káva 

             Polévka s drožďovým kapáním 

Bramborové šišky s mákem, kakao (čaj) jablko 
           Rohlík se sýrovou pomazánkou, čaj 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


