
 

Jídelní lístek 
 

  1. - 2. 5. 2014 
 

 

 

 

 

 

 
                            

              
 

 

 

Čtvrtek           
 

             Státní svátek 

 

 

Pátek                   Dalamánek s vajíčkovou pomazánkou, mléko 

                     Polévka se sýrovým kapáním 

Vepřové na houbách, dušená rýže, kapie,  

mandarinkový nápoj 
           Ovocná přesnídávka s rohlíkem, čaj 

 

 

 

 



Jídelní lístek 
 

  5. - 9. 5. 2014 
 

Pondělí  Houska se sýrovou pomazánkou, bílá káva 

 Polévka slepičí s kuskusem 

      Rybí filé se smetanou a sýrem, rajče, 

      bramborová kaše, černý čaj 
      Chléb s máslem, ovoce, čaj 

 

Úterý           Krupicová kaše s ovocem, čaj 

             Polévka s drožďovými knedlíčky 

             Plovdivské maso, těstoviny, nápoj lesní směs,  

             jablko 
           Houska s celerovou pomazánkou, čaj 

 

Středa            Rohlík s máslem a džemem, čaj  

                     Polévka zeleninová 

Vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát, 

pomerančový nápoj (vanilkový koktejl) 
            Chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko  

  

Čtvrtek        

             Státní svátek  
 

 

Pátek         Topinky se sýrem a zeleninou, čaj  

             Polévka frankfurtská 

Rýžová kaše, jahodový kompot, černý čaj         
 Houska s vaječnou pomazánkou, čaj 



Jídelní lístek 
 

  12. - 16. 5. 2014 
 

Pondělí          Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj  

             Polévka hrstková 

Masová směs, špagety, kečup, sýr  

šípkový čaj, ovoce 

           Bábovka, kakao 
 

Úterý  Rohlík se šunkovou pěnou, čaj s mlékem   

 Polévka brokolicová krémová 

Vepřový závitek, rýže, rajče, čaj s citrónem  
                          Jogurt s ovocem, rohlík, čaj 

 

Středa          Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj 

             Polévka rychlá 

Buchtičky s krémem, indický čaj, jablko  
 Chléb s máslem a plátkovým sýrem, malcao 

 

Čtvrtek  Chléb s křenovou pomazánkou, čaj  

 Polévka nudlová 

Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík, 

mandarinkový nápoj 
                          Rohlík s máslem a ředkvičkou, caro 

 

Pátek           Makový závin, bílá káva  

             Polévka z vaječné jíšky 

Kuřecí plátek se šunkou, broskví a sýrem 

bramborová kaše, okurka, rybízový čaj  
  Houska s pomazánkou z lučiny, rajče, čaj 

            



Jídelní lístek 
 

 19. - 23. 5. 2014 
 

Pondělí          Houska s pomazánkovým máslem a kapií, mléko 

 Polévka gulášová s rohlíkem 

Párek, čočka na kyselo, okurka, čaj 

Tvarohový moučník 
      Chléb s máslem a vařeným vejcem, čaj 

 

Úterý   Kobliha, bílá káva 

 Polévka zelná 

Moravský vrabec, brambory, dušená mrkev, 

pomerančový nápoj 
     Chléb s pomazánkou z nivy, čaj 

 

Středa          Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 

             Polévka hovězí písmenková 

Znojemská hovězí pečeně, rýže, rajče, čaj  
           Kaiserka s máslem a zeleninou, čaj 

 

Čtvrtek           Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko 

                     Polévka fazolová 

 Karbanátek, brambory, tatarská omáčka, 

             citronový nápoj 
           Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj   

 

Pátek         Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

                     Polévka krupicová  

Vepřový guláš, houskový knedlík, čaj, banán 
           Rohlík s nutelou, mléko 

 



Jídelní lístek 
 

  26. - 30. 5. 2014 
 

Pondělí   Chléb a míchaná vejce (omeleta), čaj 

         Polévka pórková 

Povidlová omáčka, uzené maso, bramborový 

knedlík, pomerančový nápoj 

  Chléb s máslem a rajče, malcao 

 

Úterý  Šáteček s náplní, kakao  

 Polévka rajská s těstovinou 

 Pečené kuře, dušená rýže, zelný salát  

      jahodový nápoj 
                 Chléb s ramou a jablko, čaj 

 

Středa         Rohlík se salámovou pomazánkou, čaj                      

             Polévka hrachová s houskou 

Ryba Mahi Mahi na másle, bramborová kaše, 

okurka, jahodový nápoj 
           Rohlík s medovým máslem, mléko  

 

Čtvrtek           Rohlík s hermelínovou pomazánkou, mléko 

                     Polévka kuřecí s jáhly 

 Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, jablko 
           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj   

 

Pátek         Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka bramborová s masem 

Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, kakao 
           Rohlík s pomazánkovým máslem a okurkou, malcao 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


