
 Jídelní lístek 
 

  1. – 4. 5. 2012 
 
  

 
Úterý   

             Státní svátek 
 
 
 

Středa         Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj                     
             Polévka zelná 

Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, 
obloha, koktejl (čaj) 

           Piškotová roláda s džemem, bílá káva 

 
Čtvrtek         Chléb s pomazánkou z lučiny, ředkvička, čaj          
 Polévka hovězí s rýží 

Hovězí maso, rajská omáčka, houskový 
knedlík, džus 
      Čoko-lupínky s mlékem, čaj          

 
Pátek      Celozrnný rohlík s máslem a šunkou, zelenina, čaj  

         Polévka brokolicová           
Čína z vepřového masa, hranolky, čaj,  
ovoce 
Výlet- balíček (chléb,máslo,salám,ovoce,sušenka) 

  Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 



Jídelní lístek 
 

  7. - 11. 5. 2012 
 

Pondělí  Rohlík s ramou a džemem, čaj  

 Polévka rajská         
Vepřová pečeně, halušky se špenátem,  
ovocný čaj          

    Obložená houska s okurkou, čaj 
 

Úterý            
 Státní svátek  
                           
 

 
Středa           Chléb se šunkovou pěnou, čaj                      
             Polévka francouzská 

Kuřecí plátek na paprice, bramborový   
knedlík, džus, ovoce 

           Rohlík s máslem, bílá káva 
 
Čtvrtek         Koláč, kakao, jablko 
                     Polévka bramborová 

Boloňské špagety se sýrem, čaj  
           Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj 

 
Pátek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

         Polévka rychlá 
Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, 
bílá káva (čaj) 

  Houska s vaječnou pomazánkou, čaj 



Jídelní lístek 
 

  14. - 18. 5. 2012 
 

Pondělí   Dalamánek s křenovou pomazánkou, čaj 

         Polévka slepičí s těstovinami 
Párek, hrachová kaše, zelný salát s kapií,  
musli tyčinka, čaj 

  Houska s máslem a vařeným vejcem, mléko  

 
Úterý  Krupicová kaše s ovocem, čaj 

 Polévka špenátová 
Vepřový závitek, dušená rýže, zelenina  
čaj, ovocný jogurt 

                          Houska s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj          
 

Středa         Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj  

                     Polévka česneková s chlebem 
Mexický guláš, kolínka, džus, banán 

           Smetánek s piškoty, čaj  
 
Čtvrtek           Houska s máslem a plátkovým sýrem, mléko 
 Polévka fazolová 

Čevabčiči, brambory, obloha, čaj 
             Chléb s pomazánkovým máslem, kedluben, čaj 

 
Pátek                   Chlebové topinky s česnekem a vejcem, čaj                    
 Polévka s kapáním 

Hovězí maso, křenová omáčka, bramborový 
knedlík, ovocný čaj 

           Lívance, ovoce, kakao 
 



Jídelní lístek 
 

  21. - 25. 5. 2012 
 
Pondělí          Chléb se salámovou pomazánkou, čaj                    
 Polévka bramborová s masem 

      Buchty s tvarohem a povidly, kakao, ovoce 
           Rohlík s máslem, rajče, čaj 

 
Úterý  Houska s liptovskou pomazánkou, mléko  

 Polévka ze zeleného hrášku 
Kapustový karbanátek, brambory, tatarka, 
rajče, okurka, džus              

                  Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 
 
Středa          Chléb s pomazánkovým máslem s kapií, čaj 

 Polévka krupicová 
 Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj                         
                 Loupák, kakao 

         

Čtvrtek           Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 
             Polévka gulášová 

Slovenské halušky se zelím, vepřové  
výpečky, ovoce 

            Rohlík se sýrovou pomazánkou, čaj 
 

Pátek         Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj  
 Polévka se sýrovým kapáním 

Hovězí roštěná, dušená rýže, kapie, džus 
            Lupínky s ovocem, mléko 

 



Jídelní lístek 
 

  28. - 31. 5. 2012 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou ze strouhaného sýra, čaj             
 Polévka hrachová s houskou 

      Rybí filé s bretaňskou zeleninou,  
      bramborová kaše, rajče, čaj 
           Rohlík s máslem a vanilkové mléko 

 
Úterý  Kobliha s marmeládou, bílá káva  

 Polévka z vaječné jíšky 
Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, banán 
Výlet-balíček(houska,máslo,sýr,ovoce,musli tyčka) 

                  Obložený chlebíček se zeleninou, čaj 
 
Středa          Houska s tvarohovou pomazánkou a pažitkou, čaj 

 Polévka hrstková 
 Moravský vrabec, bramborový knedlík,  
             špenát, džus 
                      Chléb s máslem, mrkev, mléko 

         

Čtvrtek           Celozrnný rohlík se švédskou pomazánkou, čaj 
             Polévka s drožďovými knedlíčky 

Kuřecí stehno, dušená rýže, zeleninový  
salát, ovocný čaj 

            Bublanina,  malcao 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


