
 

 

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

Jídelní lístek 
5. - 9. 1. 2015 

 

Pondělí   Chléb s máslem, bílá káva (1,7) 

         Polévka kuřecí s těstovinami (1,3,9) 

Vejce, čočka na kyselo, zelný salát s kapií, 

pečivo, černý čaj s citrónem (1,3,7) 
              Piškoty s ovocnou přesnídávkou, čaj (1,3) 

 

Úterý         Rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko (1,7) 

          Polévka pórková s hráškem (1,7,9) 

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny 

pomerančový nápoj, jablko (1,3,5,7) 
                          Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7)        

 

Středa         Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj (1) 

             Polévka zeleninová s kuskusem (1,9) 

Vepřová pečeně, brambory, dušená mrkev, 

           šípkový čaj (1,7) 
                  Houska s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko (1,7) 

 

Čtvrtek              Vánočka, kakao (1,3,7,8) 

 Polévka česneková  

Kuřecí stehno, rýže, broskvový kompot, čaj (1) 
                         Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

 

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

                     Polévka bramborová (1,9) 

Masové výpečky, halušky se zelím, černý čaj (1,3) 
           Rohlík s máslem a džemem, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

 

  12. - 16. 1. 2015 
 

Pondělí                Celozrnné pečivo s rybí pomazánkou, čaj  (1,4,7,11) 

               Polévka hrstková (1,9) 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarská 

omáčka, jablečný čaj se skořicí (1,3,5,7) 
                Chléb s křenovou pomazánkou, mléko (1,7) 

 

Úterý               Chléb s máslem a plátkovým sýrem,  malcao (1,7) 

             Polévka krupicová (1,3,9) 

Hamburská kýta, houskový knedlík čaj s citrónem 

(1,3,7,9,10) 
                 Toustový chléb s oblohou ze zeleniny, čaj (1) 

 

Středa                    Vločková kaše s ovocem, čaj (1,7) 

                     Polévka hovězí nudlová (1,3,9) 

Rohlík, džuveč, malinový nápoj, mandarinka (1)            
                  Chléb s česnekovou pomazánkou, voda (1,7) 

 

Čtvrtek                Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj (1,7,9)                     

                     Polévka zelná (1) 

Rybí filé na kari se smetanou, bramborová kaše, 

rajče, šípkový čaj (koktejl) (4,7) 
                 Smetánek s rohlíkem, čaj (1,7)       

 

Pátek         Houska s čočkovou pomazánkou, čaj (1,7) 

             Polévka s drožďovými knedlíčky (3,9) 

Buchtičky s krémem,pomeranč,citrónový čaj (1,3,7)                  
                  Chléb s máslem a mrkev, bílá káva (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  19. - 23. 1. 2015 

 

Pondělí          Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (1,3)  

             Polévka rýžová s vejcem (3,9) 

Kovbojský guláš, těstoviny, indický čaj  

s citrónem, jablko (1,3)               
                   Rohlík s pomazánkovým máslem a rajče, mléko (1,7) 

 

Úterý  Houska s pomazánkou z nivy, bílá káva (1,7) 

 Polévka hrachová (1,9) 

       Sekaná pečeně, bramborová kaše, zelný 

      salát (sawai), šípkový čaj (1,3,5,7) 
                          Chléb s máslem a banán, čaj (1,7) 

 

Středa                   Tvarohový závin, kakao (1,3,7) 

             Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) 

             Kuřecí plátek na paprice, bramborový  

             knedlík, pomerančový nápoj (1,3) 
                  Chléb s celerovou pomazánkou, čaj (1,7,9) 

 

Čtvrtek                   Celozrnná houska s šunkovou pěnou, ovocný čaj (1,7,11) 

 Polévka gulášová (1,9) 

Brambory s tvarohem, mléko (čaj), perník (1,3,7)                         
                         Obložená houska se zeleninou, malcao (1,7) 

 

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

 Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) 

              Znojemská hovězí pečeně, rýže, meduňkový  

              čaj, banán (1) 
                              Bábovka, jablko, mléko (1,3,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  26. - 30. 1. 2015 
 

Pondělí          Chlebové topinky se sýrem a okurkou, čaj (1,3,7) 

             Polévka rajská s těstovinami (1,3,9) 

Šišky s mákem, bílá káva (čaj), mandarinka 

(1,3,7)                       
                  Ovocný jogurt s rohlíkem, čaj (1,7)    

 

Úterý  Rohlík se zeleninovou pomazánkou, mléko (1,3,7,9)              

 Polévka kroupová (9) 

        Cikánská hovězí pečeně, těstoviny,  

       pomerančový nápoj (1,3)             
                          Chléb s máslem a vajíčko, čaj (1,3,7)   

 

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

             Polévka fazolová (1,9)    

Rybí prsty, brambory, tatarská omáčka, meduňkový 

čaj (1,3,4,7)       
                  Rohlík s ovocnou miskou, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                Loupák, bílá káva (1,7)                          

 Polévka mrkvová (1,7,9)        

Moravský vrabec, houskový knedlík, zelí,  

nápoj lesní směs (1,3,7)               
         Houska s pohankovou pomazánkou a rajče, čaj (1,7) 
 

Pátek      Chléb se žervé, čaj (1,7) 

                        Polévka frankfurtská (1,9) 

             Zeleninové rizoto se sýrem, citrónový čaj (7,9)                                                             
            Rohlík s máslem a medem, mléko (1,7) 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 

 

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


