
Jídelní lístek 
 

  2. - 6. 5. 2011 
 

Pondělí   Závin skořicový, horká čokoláda  

         Polévka rajská s těstovinou  
Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, zelný 
salát, džus 

  Obložená houska, čaj 

 
Úterý  Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

 Polévka krupicová s vejcem 
 Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
 brusinky, šípkový čaj  

                          Domácí koláč s višněmi, mléko 
 

Středa         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, mléko                      
             Polévka fazolová 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarka, 
obloha, džus 

           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 
 
Čtvrtek           Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 
 Polévka rychlá 

Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, čaj  
            Rohlík s ochuceným pomazánkovým máslem, mléko 

 
Pátek                   Dalamánek s vajíčkovou pomazánkou, mléko 
                     Polévka ze zeleného hrášku 

Špagety s masovou směsí, kečupem a sýrem, 
musli tyčinka, džus 

           Ovocná přesnídávka s rohlíkem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  9. - 13. 5. 2011 
 

Pondělí  Houska se sýrovou pomazánkou, mléko 

 Polévka vločková 
      Uzená kýta, povidlová omáčka, bramborový 
 knedlík, džus 
      Chléb s máslem, ovoce, čaj 

 

Úterý           Rohlík s máslem a šunkou, mléko 

             Polévka květáková  
      Přírodní vepřový řízek, brambor, třešňový 
 kompot,  čaj 

           Chlebové topinky se sýrem, čaj 

 
Středa           Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka se sýrovým kapáním  
 Kuřecí maso na zelenině, těstoviny, džus 
  Čokoládové lupínky s mlékem, čaj   
 
Čtvrtek         Koláč tříbarevný, melta 
                     Polévka hovězí s nudlemi 

Džuveč, rohlík, šlehaný tvaroh, čaj  
            Chléb s máslem a strouhaným sýrem, džus 
 
Pátek         Houska s hermelínovou pomazánkou, čaj 

             Polévka hrachová s houskou 
Rybí filé v sýrovém těstíčku, bramborová 
kaše, obloha, koktejl 

           Vločková kaše s ovocem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  16. - 20. 5. 2011 
 
Pondělí          Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 

             Polévka s drožďovými knedlíčky 
Zapečené těstoviny, okurkový salát, čaj 

           Bábovka, kakao 
 
Úterý  Rohlík se šunkovou pěnou, čaj s mlékem   
 Polévka brokolicová 

Zvěřinový guláš, houskový knedlík, džus  
                          Jogurt s ovocem, rohlík, čaj 
 
Středa          Loupák s máslem, bílá káva 

             Polévka kroupová 
Vepřová pečeně, dušená zelenina s kukuřicí, 
brambory, džus 

 Obložené chlebíčky, čaj  

 
Čtvrtek  Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  
 Polévka gulášová 

Rýžový nákyp s meruňkami, čaj  
                          Rohlík s máslem, mrkev, mléko 
 
Pátek           Houska  s máslem a lučinou, čaj 

             Polévka čočková 
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, 
obloha, koktejl 

 Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj  
            



Jídelní lístek 
 

 23. - 27. 5. 2011 
 
Pondělí          Sýrový celozrnný croissant, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 
Plněné bramborové knedlíky, dušené zelí, čaj             

      Chléb s máslem a vařeným vejcem, mléko 

 
Úterý   Kobliha, kakao 

 Ruský boršč 
Hovězí roštěná, dušená rýže, nanuk, džus              
     Chlebové topinky s česnekem a sýrem, čaj 

 

Středa          Houska s máslem a šunkovým salámem, čaj 

             Polévka hovězí s kapáním 
Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka, 
obloha, džus 

           Míchaná vejce s pórkem, chléb, mléko 

 
Čtvrtek           Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko 

                     Polévka bramborová s houbami 
 Hrachová kaše, opečený párek, okurka,  
 zákusek, šípkový čaj 
           Chléb s česnekovou pomazánkou , čaj   
 
Pátek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 
                     Polévka česneková s chlebem  

Kuře na paprice, těstoviny, ovoce, džus  
           Rohlík s nutelou, mléko 

 
 



Jídelní lístek 
 

  30. - 31. 5. 2011 
 

Pondělí   Šáteček s náplní, kakao 

         Polévka rýžová s vejcem  
Segedínský guláš, houskový knedlík, džus 

  Chléb s máslem a rajče, čaj 
 

Úterý  Chléb s pomazánkou z nivy, mléko  
 Polévka hrstková 
 Rybí filé pečené na másle, bramborová kaše, 
 mrkvový salát, čaj  
                 Rohlík s medovým máslem, čaj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


