
Jídelní lístek 
 

  1. 4. 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pátek      Houska s vajíčkovou pomazánkou, mléko  
 Polévka hovězí nudlová 

Čočka na kyselo s párkem, okurka, perník, 
džus  

           Chléb s máslem, rajče, čaj                     
 
 



Jídelní lístek 
 

  4. - 8. 4. 2011 
 

Pondělí   Závin skořicový, bílá káva  

         Polévka hrachová s houskou  
Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka, 
džus 

  Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 
Úterý  Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

 Polévka dršťková 
 Bramborové šišky s mákem, ovoce, bílá káva  

                          Obložená houska, čaj 
 

Středa         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, mléko                      
             Polévka krupicová s vejcem 

Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj 
           Šlehaný tvaroh s piškoty a ovocem, čaj 
 
Čtvrtek           Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 
 Polévka se sýrovým kapáním 

Kuřecí řízek naruby, brambory, broskvový 
kompot, džus 

            Rohlík s máslem a džemem, kakao  

 
Pátek                   Houska s máslem a lučinou, mléko 
                     Polévka brokolicová 

Hovězí pečeně po cikánsku, těstoviny, čaj 
           Ovocná přesnídávka s rohlíkem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  11. - 15. 4. 2011 
 

Pondělí  Rohlík s křenovou pomazánkou, mléko 

 Polévka rýžová s vejcem 
      Myslivecký guláš, houskový knedlík, čaj 

      Chlebové topinky se sýrem, čaj 
 

Úterý           Kobliha, kakao 

             Polévka z rozpuštěného droždí  
      Přírodní vepřový plátek na žampionech, 
 dušená rýže, nanuk, džus 
           Chléb s máslem, ovoce, čaj 

 
Středa           Houska s paštikovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka bramborová s masem  
 Rybí filé zapečené s pórkem a sýrem, 
 bramborová kaše, míchaný kompot, džus           
  Čokoládové lupínky, mléko   
 
Čtvrtek         Chléb s s drožďovou pomazánkou , čaj 
                     Polévka hrstková 

Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, čaj  
           Houska s máslem a strouhaným sýrem, mléko 
 
Pátek         Rohlík s máslem a šunkou,  melta 

             Polévka kuřecí s těstovinou 
Smažený květák, brambory, tatarka, ovoce, 
džus 

           Vločková kaše s ovocem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  18. - 22. 4. 2011 
 
Pondělí          Chléb se sýrovou pomazánkou, čaj 

             Polévka gulášová 
Buchty s tvarohem, mákem a povidly, kakao 

           Dalamánek s máslem, mrkev, čaj 
 
Úterý  Houska se šunkovou pěnou, čaj  
 Polévka z vaječné jíšky 

Vepřová pečeně, houskový knedlík, dušené zelí, 
džus  

                          Rohlík s medovým máslem, kakao 
 
Středa          Jídáš s máslem, bílá káva 

             Polévka fazolová 
Smažený sýr, hranolky, kapie, tatarka, čaj 

 Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj  
 

 
Velikonoční  
prázdniny 

 
 



Jídelní lístek 
 

 25. - 29. 4. 2011 
 
Pondělí           
 

  Velikonoční prázdniny 
  
 

Úterý  Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, čaj 

 Polévka pórková 
Hovězí na zázvoru, dušená rýže, koktejl             
     Lívance, čaj 

 

Středa          Houska s máslem a šunkovým salámem, čaj 

             Polévka kroupová 
Vepřová kýta s křenovou omáčkou, bramborový 
knedlík, čaj 

           Chlebové topinky s česnekem a sýrem, džus 

 
Čtvrtek           Koláč tříbarevný, melta 

                     Polévka čočková 
 Kuřecí plátek se šunkou, broskví a sýrem, 
 bramborová kaše, obloha, šípkový čaj 
           Chléb s máslem a vařeným vejcem, čaj   
 
Pátek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 
                     Polévka česneková s chlebem  

Plovdivské maso, těstoviny, ovoce, džus  
           Rohlík s nutelou, mléko 

 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


