
 

 

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

Jídelní lístek 
 

1. 4. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek                   Chléb s pomazánkou z taveného sýra, mléko (1,7) 

                     Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7, 9) 

Zapečené těstoviny s vepřovým masem, zelný 

salát Sombrero, rybízový čaj (koktejl), (1,3,7,9) 
           Rohlík s meruňkovou přesnídávkou, čaj (1,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Jídelní lístek 
4. - 8. 4. 2016 

Pondělí   Celozrnná houska s tvarohovou pomazánkou, kakao (1,7, 11) 

         Polévka zeleninová (1,3,9) 

Segedínský guláš, houskový knedlík, 

černý čaj s citrónem (1,3,7) 
              Chléb s máslem a ředkvička, čaj (1,7)  

 

Úterý         Loupák, bílá káva (1,3,7) 

          Polévka fazolová (1,7,9) 

Rizoto z kuřecího masa, červená řepa, 

pomerančový nápoj (koktejl), jablko (1,7,9) 
                          Ovocný jogurt, čaj (7)       

 

Středa         Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (1,4,7) 

             Polévka brokolicovo-květáková (1,7) 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, 

           šípkový čaj (1,3,7,10) 
                  Houska se zeleninovou oblohou, mléko (1,7) 

 

Čtvrtek              Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj (1) 

 Polévka rýžová s vejcem (1,3,7,9) 

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny,  

malinový nápoj, ovoce (1,3,7) 
                         Toustový chléb s máslem a kedluben,  malcao (1,3,7) 

 

Pátek                   Chléb s šunkovou pěnou, mléko (1,7) 

                     Polévka slepičí s těstovinami (1,3,9) 

Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, zelenina, 

citrónový čaj (koktejl), (4,7) 
           Rohlík s máslem a džemem, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  11. - 15. 4. 2016 
 

Pondělí                Chléb s liptovskou pomazánkou, kakao (1,7) 

               Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) 

Dušená šunka, hrachová kaše, zelný salát  

s jablky a kapií, citrónový čaj (1,3,7) 
                Chléb s medovým máslem, voda (1,7) 

 

Úterý               Houska s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

             Polévka nudlová (1,3,7,9) 

Hovězí maso, křenová omáčka, bramborový  

knedlík, šípkový čaj (1,3,7) 
                 Banán a jablko, voda  

 

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

                     Polévka ze zeleného hrášku (1,7) 

Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami,  

bílá káva (1,3,7)        
                  Rohlík s máslem a karotka, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                Houska s čočkovou pomazánkou, čaj (1,7)  

                     Polévka bramborová (1,7,9) 

Kuřecí ragú, spatzle, ananasový nápoj, banán (1,7) 
                    Krupicová kaše s ovocem, čaj (1,7)       

 

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

             Polévka z červené čočky (1,7,9) 

Vepřový závitek, dušená rýže, kapie,  

jablečný čaj se skořicí (1,3,7)                  
                  Kakaové kuličky s mlékem, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  18. - 22. 4. 2016 

Pondělí          Houska se zeleninovou pomazánkou, mléko (1,3,7,9)  

             Polévka brokolicová krémová (1,7) 

Masová směs, špagety, kečup a strouhaný sýr,  

čaj s citrónem, (1,3,7)               
                   Piškoty a vanilkový smetánek, čaj (1,3,7) 

 

Úterý  Chléb s tvarohovou pomazánkou s pažitkou, kakao (1,7) 

 Polévka hrstková (1,7,9) 

        Vepřenky s pohankou, bramborová kaše,  

       zeleninová obloha, malinový nápoj (1,3,7,10) 
                          Obložený chlebíček se sýrem a okurka (1,3,7) 

 

Středa                   Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7) 

             Polévka krupicová s noky (1,3,7,9) 

              Hamburská kýta, houskový knedlík, kiwi 

              pomerančový nápoj (1,3,7,9,10) 
                  Chléb s křenovou pomazánkou, mléko (1,7) 

 

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

 Polévka gulášová (1,7,9) 

Rybí prsty (filé), brambory, tatarská omáčka,  

meduňkový čaj (1,3,4,7)       
                         Ovocný salát, čaj 

 

 Pátek             Houska s budapešťskou pomazánkou, čaj (1,7) 

 Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9) 

              Vepřová játra s dušenou rýží,  

              meduňkový čaj, banán (1,7) 
                              Chléb s máslem a rajče, bílá káva (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  25. - 29. 4. 2016 
Pondělí               Chléb s hermelínovou pomazánkou, mléko (1,7) 

             Polévka pórková (1,7) 

Buchtičky s vanilkovým krémem, hruška  

šípkový čaj (1,3,7)                       
                 Rohlík s bylinkovým máslem, čaj (1,7)  

 

Úterý       Houska s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj (1,4,7)                     

 Polévka mrkvová (1,7) 

        Vepřové maso na paprice, těstoviny,   

       pomerančový nápoj (1,3,7)             
                              Chléb s tvarohovou pomazánkou a rajče, mléko (1,7)              

 

Středa                 Chléb s plátkovým sýrem, kakao (1,7) 

             Polévka francouzská (1,3,7,9)   

           Vejce, čočka na kyselo, zelný salát s mrkví,  

       mandarinkový nápoj, moučník (1,3,7)      
               Rohlík s máslem a okurkou, voda (1,7) 

 

Čtvrtek                Vánočka, bílá káva (1,3,7,8)                                    

 Polévka s bylinkovými noky (1,3,7,9)        

Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, 

nápoj lesní směs (1,3,7)               
        Kukuřičný chlebíček s máslem a jablko, voda (7) 
 

Pátek            Rohlík s celerovou pomazánkou, čaj (1,7,9)  

                        Krkonošská zelňačka (1,7) 

             Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše,  

             broskvový kompot, šípkový čaj (koktejl), (1,7)                                                             
           Chléb s máslem a vajíčkem, mléko (1,3,7) 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 

 

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


