
Jídelní lístek 
 

  1. - 4. 4. 2014 
 

 

 

Úterý  Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

       Polévka hovězí nudlová 

Hovězí maso, koprová omáčka, houskový 

knedlík, čaj s citrónem  
                          Rohlík s perlou, mrkev, kakao          

 

Středa         Vločková kaše s ovocem, čaj  

                     Polévka hrstková 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarská  

omáčka, jahodový nápoj 
                 Houska s vaječnou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek              Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj  

 Polévka se sýrovým kapáním 

Vepřový guláš, kolínka, čaj, jablko 
             Rohlík, smetánek, bílá káva  

 

Pátek                   Tlačený koláč, kakao  

                     Polévka brokolicová krémová 

Rizoto z vepřového masa, salát z červené 

řepy, nápoj lesní směs (koktejl) 
                 Chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko   

 

 



Jídelní lístek 
 

  7. - 11. 4. 2014 
 

Pondělí                Míchaná vajíčka s pórkem, chléb, čaj                    

 Polévka písmenková 

             Zapečené rybí filé s brokolicí a sýrem 

             bramborová kaše, kompot-víno, čaj 
                Rohlík s máslem a vanilkovým mlékem 

 

Úterý                    Chléb s pomazánkou z nivy, mléko  

 Polévka pórková s hráškem 

Vepřový plátek na paprice, bramborový 

knedlík, pomerančový nápoj              
                            Houska s máslem, mrkvový salát, čaj  

 

Středa          Celozrnný rohlík s šunkovou pomazánkou, čaj  

       Polévka rychlá 

 Buchty s povidly a tvarohem, kakao, banán                          
                  Chléb s pomazánkou z kořenové zeleniny, čaj 

         

Čtvrtek               Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj 

Polévka bramborová 

Párek, čočka na kyselo, okurka, černý čaj 

musli tyčinka 
                  Rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko 

 

Pátek                   Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Rajská omáčka, masové koule, těstoviny, 

nápoj lesní směs 
                          Houska s máslem a marmeládou, bílá káva  

 



Jídelní lístek 
  14. - 18. 4. 2014 

 

Pondělí   Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 

 Polévka rýžová s vejcem 

             Segedínský guláš, houskový knedlík, 

             rybízový čaj, jablko                                
           Houska s pomazánkovým máslem, rajče, mléko 

 

Úterý  Kobliha, kakao 

             Polévka krkonošská zelňačka 

             Zapečené těstoviny s uzeninou, zelný salát 

             s kapií, pomerančový nápoj, modlitbička 
           Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 

 

Středa         Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj                     

             Polévka ze zeleného hrášku  

Kuřecí řízek, brambory, okurka, čaj 
                 Šlehaný tvaroh s ovocem, čaj 

 

Čtvrtek         Chléb s máslem s ovoce, mléko         

 Polévka slepičí s těstovinou 

                     Játra na cibulce, dušená rýže, čaj  
        Rohlík s žervé, čaj   

 

Pátek      Houska s celerovou pomazánkou, čaj 

         Polévka rajská 

      Přírodní plátek, bramborová kaše, rajče, 

      černý čaj s citrónem 
          Chléb s máslem a džemem, kakao         

  

                    KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE KOLEKTIV ŠJ. 



Jídelní lístek 
  21. - 25. 4. 2014 

 

Pondělí    

 Velikonoční svátek          

 
     
 

Úterý           Chlebové topinky se sýrem, okurka, čaj 

 Polévka čočková 

       Rybí filé (prsty), bramborová kaše, zelný  

      salát s mrkví, šípkový čaj (koktejl) 
                          Houska s máslem, jablko, bílá káva 

 

Středa           Chléb se šunkovou pěnou, čaj                      

             Polévka z vaječné jíšky 

Hovězí roštěná, dušená rýže, rajče, čaj 
                 Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko 

 

Čtvrtek         Makový závin, malcao 

                     Polévka zeleninová s kuskusem 

Vepřové výpečky, halušky se zelím, 

multivitaminový nápoj, ovoce 
                 Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj 

 

Pátek         Celozrnné pečivo se zeleninovou pomazánkou, mléko  

Polévka kroupová 

Vepřový plátek na divoko, těstoviny, 

indický čaj s citrónem 
                    Houska s nutelou, bílá káva  
 

 

 



 

Jídelní lístek 
 

  28. - 30. 4. 2014 
 

Pondělí          Houska s pomazánkou z májky, čaj 

            Polévka gulášová 

Bramborové šišky s mákem, bílá káva, 

jablko  
           Chléb se švédskou pomazánkou, čaj          
  

Úterý           Chléb s máslem a sýrem, okurka, mléko 

 Polévka krupicová 

       Hamburská kýta, houskový knedlík,  

      černý čaj s citrónem 
                          Houska s máslem a ředkvičkou, čaj 

 

Středa           Chléb s vaječnou omeletou, zelenina, čaj                      

             Polévka kuřecí s jáhly 

Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka, 

moučník, mandarinkový nápoj 
                 Rohlík s pomazánkou z lučiny, mléko 

 

 

 

 

 

 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


