
Jídelní lístek 
 

  2. - 6. 1. 2012 

 

Pondělí   Rohlík s medovým máslem, bílá káva 

         Polévka frankfurtská 

Vejce, čočka na kyselo, okurka, čaj 
  Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 

 
Úterý  Celozrnné pečivo se šunkovou pěnou, čaj 

 Polévka kuřecí s těstovinou 

 Smažený květák,brambory,tatar.omáčka 
                  chléb s pomazánkou z lučiny, mléko          
 

Středa         Krupicová kaše s ovocem, čaj      
             Polévka se sýrovým kapáním 

Kuřecí po boloňsku, špagety, čaj, ovoce 
                 Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj 

 
Čtvrtek         Obložené chlebíčky, čaj      

 Polévka z rozpuštěného droždí 
Vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí, 
ledový čaj 

                Chléb s křenovou pomazánkou, bílá káva 

 
Pátek      Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

Polévka dršťková 
Bramborové šišky s mákem, mandarinka, 
bílá káva 

                  Rohlík s ramou a plátkovým sýrem, zelenina, čaj 
 
 



Jídelní lístek 
 

  9. - 13. 1. 2012 

 

Pondělí   Houska s tvarohovou pomazánkou, mléko 

         Polévka fazolová 

Sekaná pečeně, brambory, mrkvový salát, 
džus 

  Jogurt s ovocem, rohlík, čaj 

 
Úterý  Celozrnné pečivo s paštikovou pomazánkou, čaj 

          Polévka rýžová s vejcem 

 Myslivecký guláš, houskový knedlík, čaj 
                          Rohlík s nutelou, mléko          
 

Středa         Dalamánek s vaječnou pomazánkou se šunkou, čaj                     
             Polévka hovězí s těstovinou 

Párek, hrachová kaše, zelný salát, čaj  
                 Chléb s máslem, rajče, bílá káva 

 
Čtvrtek           Koláč tlačený,  malcao 

 Polévka brokolicová 

Plovdivské maso, těstoviny, kiwi, čaj 
                 Chléb s pomazánkou z nivy, čaj 

 
Pátek                   Houska se sýrovou pomazánkou s jáhly, čaj 

                     Polévka kroupová 

Rybí filé s bretaňskou zeleninou, 
brambory, vanilkový pudink, džus 

           Chléb s pomazánkovým máslem, mléko 



Jídelní lístek 
 

  16. - 20. 1. 2012 

 

Pondělí Šáteček s náplní, bílá káva 

 Polévka z vaječné jíšky 

Kuřecí plátek na paprice, špecle, čaj              
                 Chléb s pomazánkou z taveného sýra, čaj 

 

Úterý           Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 

             Polévka čočková 

Vepřový karbanátek, bramborová kaše, 
kompot, džus 

                 Rohlík s přesnídávkou, čaj s mlékem 

 
Středa           Celozrnná houska s drůbeží paštikou, čaj 

                     Polévka s drožďovými knedlíčky 

Znojemská pečeně, dušená rýže, džus 
                 Čokoládové lupínky, mléko   

 
Čtvrtek         Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj 

                     Polévka rychlá 

        Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, 
      jablko, kakao 
                 Obložená celozrnná houska, čaj 

 
Pátek         Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

             Polévka zeleninová 

Uzené maso s povidlovou omáčkou, 
bramborový knedlík, ledový čaj           

                  Rohlík s máslem, mléko, ovoce 



Jídelní lístek 
 

  23. - 27. 1. 2012 

 
Pondělí          Skořicový závin, malcao 

             Hrachová s houskou 

Smažené rybí filé, bramborová kaše, 
kompot, čaj 

                 Chlebové topinky se sýrem, čaj 

 
Úterý  Chléb s pomazánkou z rybiček, mléko 

 Polévka krupicová 

Hamburská kýta, houskový knedlík, 
ledový čaj 

                          Šlehaný tvaroh s piškoty, ovoce, čaj  
 
Středa          Celozrnný rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko 

             Polévka francouzská 

Slovenské halušky se zelím, vepř.výpečky, 
džus, ovoce 

                 Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 
Čtvrtek           Chléb s vaječnou omeletou, čaj 

 Polévka česneková s chlebem 

Pečené kuře, rýže, zel.salát, koktejl 
                 Houska s pomazánkovým máslem, mrkev, čaj 
 

Pátek         Rohlík s pomazánkou s křenem, čaj 

 Polévka nudlová 

Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, moučník 
                 Dalamánek s máslem, banán, bílá káva 

 



 
Jídelní lístek 

 

  30.1. - 31. 1. 2012 

 
 
Pondělí          Cereální kuličky s mlékem, čaj 

             Polévka bramborová 

Drůbeží rizoto se zeleninou, červená 
řepa, šípkový čaj 

                 Chléb se sýrovou pomazánkou, čaj 

 
Úterý  Houska s vaječnou pomazánkou, čaj 

 Polévka rýžová 

Cikánská hovězí pečeně, těstoviny,  
čaj s citrónem, ovoce 

                          Chléb s  máslem, zelenina, mléko 

 
 
 
 
 
  

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
 


