
 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 
1. - 3. 4. 2015 

 

 

 

 

 

 
 

Středa         Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko (1,7,11) 

             Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) 

Segedínský guláš, houskový knedlík, meduňkový 

          čaj, velikonoční balíček (1,3,7) 
                   Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                  Chlebové topinky se sýrem a okurkou, čaj (1,7) 

 Polévka bramborová (1,7,9) 

Nudle s mákem, bílá káva, jablko (1,3,7) 
                            Houska s pomazánkovým máslem a paprikou, čaj (1,7) 

 

Pátek                   Chléb s máslem a vejce, čaj (1,3,7) 

                     Polévka čočková (1,7,9) 

Vepřová plec, bramborový knedlík s kuskusem, 

zelí z červené řepy (1,3,7,12) 
           Rohlík s ramou a ředkvičkami, bílá káva (1,7) 

 

 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  6. - 10. 4. 2015 
 

Pondělí                 

               Velikonoční prázdniny 
 

 

 

Úterý               Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj (1,4,7) 

             Polévka francouzská (1,9) 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, 

mandarinkový nápoj (koktejl), (1,3,7) 
                 Rohlík s ovocnou miskou, čaj (1,7) 

 

Středa                   Houska se zeleninovou pomazánkou s bulgurem, čaj (1,7,9) 

                     Polévka brokolicová s hráškem (1,3,7,9,13) 

Kuře na paprice, špecle, čaj, ovoce (1,3,7) 
                  Chléb s máslem a džemem, kakao (1,7) 

 

Čtvrtek                Chléb s hermelínovou pomazánkou, mléko (1,7)                     

                     Polévka rajská (1,9) 

Džuveč z vepřového masa se zeleninou, rohlík, 

citrónový čaj (1,3,7) 
                 Houska s pomazánkou z červené čočky, čaj (1,7)       

 

Pátek         Rohlík se šunkovou pěnou, čaj (1,7) 

             Polévka hovězí s jáhly (1,3,9) 

Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, 

šípkový čaj (1,3,7)                  
                  Chléb s máslem a jablkem, vanilkové mléko (1,7) 

 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 
  13. - 17. 4. 2015 

Pondělí           Chléb s pomazánkou z lučiny, mléko (1,7) 

                      Polévka ruský boršč (1,7,9) 

             Vejce, čočka na kyselo, zelný salát s kukuřicí 

             šípkový čaj, moučník (1,3,7)             
                   Grahamový chléb s máslem a okurkou, čaj (1,7)  

 

Úterý  Vánočka, bílá káva (1,3,7,8) 

 Polévka pórková s hráškem (1,3,7,9,13) 

       Hovězí roštěná, dušená rýže, paprika 

      rybízový čaj, banán (1,7)  
                          Rohlík s křenovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 

Středa                   Houska s játrovou pomazánkou, čaj (1,7) 

                      Polévka hrstková (7,9) 

             Mořská štika kapská, brambory, salát Coleslaw 

             pomerančový nápoj (koktejl), (1,4,7,9) 
                  Smetánek s piškoty a ovocem, čaj (1,3,7) 

 

Čtvrtek                   Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) 

                      Polévka zeleninová s hvězdičkami (1,3,7,9) 

     Dukátové buchtičky s krémem, ibiškový čaj,  

     jablko (1,3,7)                    
                          Celozrnný rohlík s máslem a sýrem, mléko (1,3,7,11) 

 

Pátek                    Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                      Polévka česneková s chlebem (1,9) 

             Boloňská omáčka s vepřovým masem, špagety, sýr,  

             malinový nápoj (1,3,7,9,13) 
                              Rohlík s máslem a banán, kakao (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  20. - 24. 4. 2015 
 

Pondělí                Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (1,3,7)  

             Polévka mrkvová (1,7,9) 

Kuřecí stehno, rýže s hráškem, zelný salát 

mandarinkový nápoj (1,7) 
                  Houska s bylinkovým máslem, rajče, kakao (1,7)  

 

Úterý  Chléb s pomazánkovým máslem s mrkví, mléko (1,7)              

 Polévka fazolová (1,7,9) 

        Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka, 

       pomerančový nápoj (1,3,7)              
                          Vločková kaše s ovocem, čaj (1,7)   

 

Středa                   Houska s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj (1,4,7) 

             Polévka rýžová (1,9) 

Křenová omáčka, vepřová kýta, bramborový 

knedlík, ovoce, citrónový čaj (1,3,7)       
                    Obložený toustový chléb se zeleninou, malcao (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) 

 Polévka s drožďovými knedlíčky (1,7,9)    

Králičí Karí s těstovinami Penne a peperonátou 

šípkový čaj (1,6,7,9) 
         Rohlík s medovým máslem, mléko (1,3,7) 
 

Pátek      Celozrnné pečivo s plátkovým sýrem, mléko (1,7,11)    

                         Polévka ze zeleného hrášku (1,3,7,9) 

             Kuřecí řízek obalený v kukuřičných lupínkách,  

             brambory, míchaný kompot, čaj (1,3,7,12)                 
            Chléb s česnekovou pomazánkou, voda (1,7) 
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Jídelní lístek 

  27. - 30. 4. 2015 
 

Pondělí                Rohlík se zeleninovou pomazánkou, čaj (1,3,7,9) 

             Polévka hrstková (1,7,9) 

Rybí filé na kmíně, brambory, dušená zelenina 

jahodový nápoj (koktejl), (1,4,7) 
                  Čoko-lodičky s mlékem, čaj (1,7) 

 

Úterý  Houska s drůbeží pomazánkou, bílá káva (1,7,9)              

 Polévka krupicová (1,3,9) 

        Hovězí maso, svíčková omáčka, houskový knedlík 

       brusinky, multivitaminový nápoj (1,3,7)                   
                          Toustový chléb se sýrem a rajče, čaj (1,3,7)   

 

Středa                   Chléb se švédskou pomazánkou, čaj (1,4,7) 

             Polévka kuřecí s nudlemi (1,3,9) 

Šunka, hrachová kaše, zelný salát s červenou 

řepou, citrónový čaj (1,7)       
                    Rohlík s nutelou, mléko (1,7,8) 

 

Čtvrtek                Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko (1,7) 

 Polévka špenátová (1,7,9)    

Vepřové na hříbkách, dušená rýže, banán 

čaj s citrónem (1,7) 
         Míchané ovoce a piškoty, čaj (1,7) 

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
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