
 

 

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

Jídelní lístek 
4. - 8. 5. 2015 

 

Pondělí   Chléb se šunkovou pěnou, čaj (1,7) 

         Polévka hovězí nudlová (1,3,9) 

Bramborové šišky s mákem, kakao, jablko (1,3,7) 
              Houska s máslem a kedluben, čaj (1,7) 

 

Úterý         Rohlík s liptovskou pomazánkou, mléko (1,7) 

          Polévka pórková s hráškem (1,3,9) 

Rajská omáčka, masové koule, těstoviny 

jahodový nápoj (1,3,7) 
                          Toustový chléb s máslem a banán, voda (1,3,7)  

 

Středa         Celozrnné pečivo s pomazánkou z karotky, malcao (1,7,11) 

             Polévka bramborová s houbami (1,7,9) 

          Rizoto z vepřového masa se zeleninou, salát, 

      pomerančový nápoj, (koktejl), (7,9) 
                       Ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (1,3,7) 

 

Čtvrtek                  Houska s budapešťskou pomazánkou, mléko (1,7) 

 Polévka fazolová (1,7,9) 

Obalovaná brokolice, brambory, tatarská omáčka, 

           šípkový čaj, ovoce (1,3,7,10) 
                            Chléb s pomazánkovým máslem, okurka, čaj (1,7) 

 

Pátek                    

Státní svátek 
            



 

 

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

Jídelní lístek 

  11. - 15. 5. 2015 
 

Pondělí                Celozrnné pečivo s plátkovým sýrem, mléko  (1,7,9,11) 

               Polévka zeleninová s jáhly (1,9) 

Kuřecí stehno na kysaném zelí, bramborový 

knedlík, čaj s citrónem (1,3,7) 
                Míchané ovoce s rohlíkem, čaj (1,7) 

 

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

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

Boloňská omáčka s fazolkami a špekáčkem,  

rybízový čaj, banán (1,7) 
                 Chléb s máslem a vajíčkem a ředkvička, čaj (1,3,7) 

 

Středa                    Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,3,4,7)        

                     Polévka brokolicová (1,7,9) 

Staročeská hovězí pečeně, karlovarský knedlík 

dušená zelenina, višňový nápoj (1,3,7,9)   
                  Houska s pomazánkou z nivy, mléko (1,3,7)  

 

Čtvrtek                Rohlík s celerovou pomazánkou, mléko (1,3,7,9)   

                     Polévka zelná (1,7) 

Čína z drůbežího masa, rýže, čaj, kiwi (1,7,9) 
                 Ovocné pyré s piškoty, čaj (1)       

 

Pátek         Houska s pomazánkou z červené čočky a zelenina, čaj (1,7) 

             Polévka rajská (1,7,9) 

Rybí filé s bylinkami a citrónem, brambory, baby 

karotka s cizrnou, čaj (koktejl), (1,4,7)                  
                  Chléb se sýrovou pomazánkou, rajče, mléko (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  18. - 22. 5. 2015 

 

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

                      Polévka z červené čočky (1,7,9) 

             Kapustové karbanátky, bramborová kaše, strouhaná 

             mrkev, ananasový nápoj, (koktejl), (1,3,7)             
                   Čoko-lupínky s mlékem (1,7) 

 

Úterý  Houska s paštikovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7) 

       Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj, (1,3,7,9,10)  
                          Chléb s medovým máslem, mléko (1,7) 

 

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

                      Polévka gulášová (1,7,9) 

             Buchty s tvarohem a povidly, kakao, jablko (1,3,7) 
                  Rohlík s pomazánkovým máslem a okurka, voda (1,7) 

 

Čtvrtek                   Celozrnná houska s pomazánkou z kořenové zeleniny, čaj (1,7,9,11) 

                      Polévka rybí (1,4,7,9) 

     Zapečené těstoviny s masem, okurkový salát,  

     nápoj lesní směs (1,3,7)               
                         Toustový chléb s máslem a rajče, kakao (1,3,7) 

 

Pátek                    Chléb s drůbeží pomazánkou, mléko (1,7) 

                      Polévka kapustová s vejcem (1,3,7,9) 

             Mexický guláš z vepřového masa, rýže,  

             pomerančový nápoj, ovoce (1,7) 
                              Rohlík s jáhlovou pomazánkou, zelenina, čaj (1,3,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  25. - 29. 5. 2015 
 

Pondělí                Obložený chléb, rajče, mléko (1,7)    

             Polévka hrachová s houskou (1,7) 

Rybí filé (prsty), brambory, tatarská omáčka, 

jahodový nápoj (1,3,4,7,10) 
                  Mrkvový salát s rohlíkem, voda (1,7)              

 

Úterý  Chléb s paprikovou pomazánkou, mléko (1,7)   

 Polévka česneková (1,7) 

        Hovězí maso po španělsku, dušená rýže, 

       mandarinkový nápoj, banán (1,3,7,10)                   
                           Krupicová kaše s ovocem, čaj (1,7) 

 

Středa                   Celozrnné pečivo s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj (1,4,7,11) 

             Polévka květáková s brokolicí (1,7) 

Moravský vrabec, bramborový knedlík s kuskusem,  

špenát, meduňkový čaj, (koktejl), (1,3,7)       
                    Rohlík s žervé, mléko (1,7) 

 

Čtvrtek                Chléb s pomazánkou ze strouhaného sýra, malcao (1,7)  

 Polévka francouzská (1,7,9)    

Čočka na kyselo, vejce, zelný salát (sombrero) 

moučník s ovocem, čaj s citrónem (1,3,7) 
         Houska s máslem a džemem, mléko (1,7) 
 

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

                         Polévka se sýrovým kapáním (1,9) 

             Kuřecí plátek na smetaně, těstoviny, čaj (1,3,7)                 
            Ovocný pohár s piškoty,  voda (1,3,7) 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 

 

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


