
 

 

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

Jídelní lístek 
4. - 8. 1. 2016 

 

Pondělí   Rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko (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         Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7) 

          Polévka brokolicová krémová (1,7) 

Boloňské špagety s vepřovým masem a sýr 

pomerančový nápoj, jablko (1,3,7) 
                          Chléb s máslem, bílá káva (1,7)        

 

Středa         Loupák, bílá káva (1,3,7) 

             Polévka fazolová (1,7,9) 

Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka, 

           šípkový čaj (1,3,7,10) 
                  Houska s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko (1,7) 

 

Čtvrtek              Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj (1) 

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

Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, 

brusinky, citrónový čaj (1,3,7,9,10) 
                         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem,  malcao (1,7) 

 

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

                     Polévka zeleninová (1,9) 

Kuřecí prsíčka na kari, rýže, zelenina, čaj (1,7) 
           Rohlík s máslem a džemem, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  11. - 15. 1. 2016 
 

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

               Polévka bramborová (1,7,9) 

Buchtičky s vanilkovým krémem, pomeranč, 

citrónový čaj (1,3,7) 
                Chléb s křenovou pomazánkou, mléko (1,7) 

 

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

             Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9) 

Hovězí na houbách, rýže, rajče, čaj (1,3,7,9,10) 
                 Houska s máslem, banán, voda (1,7) 

 

Středa                    Chléb s máslem a mrkev, bílá káva (1,7) 

                     Polévka pórková (1,7) 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí (1,3,7)        
                  Krupicová kaše s ovocem, čaj (1,7) 

 

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

                     Polévka z červené čočky (1,7,9) 

Rybí filé na másle, bramborová kaše, dušená 

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

 

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

             Polévka rajská (1,3,9) 

Zapečené těstoviny s vepřovým masem, zelný salát 

(sawai), jablečný čaj se skořicí (1,3,7)                  
                  Toustový chléb s oblohou ze zeleniny, čaj (1) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  18. - 22. 1. 2016 

 

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

             Polévka hrstková (1,7,9) 

Smažený květák, brambory, tatarská omáčka,  

čaj s citrónem, (1,3,7)               
                   Obložený grahamový chlebíček, mléko (1,7) 

 

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

 Polévka nudlová (1,9) 

       Rajská omáčka, hovězí maso, houskový knedlík,  

      šípkový čaj, jablko (1,3,7) 
                          Ovocná miska s piškoty, čaj (1,3) 

 

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

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

              Džuveč z vepřového masa, rohlík,  

              pomerančový nápoj (1,3,7) 
                  Kakaové kuličky s mlékem, čaj (1,7) 

 

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

 Polévka gulášová (1,9) 

Nudle s mákem, bílá káva, mandarinka (1,3,7)                         
                         Obložená houska se zeleninou, malcao (1,7) 

 

 Pátek             Chléb s máslem a vajíčkem, voda (1,3,7) 

 Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) 

              Kuřecí plátek s broskví a šunkou, bramborová  

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



 

 

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

Jídelní lístek 

  25. - 29. 1. 2016 
 

Pondělí          Houska s pomazánkou z nivy, mléko (1,3,7) 

             Polévka česneková s chlebem (1,3,7) 

Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, banán (1,3,7)                       
                  Perník s bílou kávou (1,3,7)  

 

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

 Krkonošská zelňačka (1,7) 

        Vepřový závitek, dušená rýže, zelenina,  

       pomerančový nápoj (1,3,7)             
                           Rohlík s ovocným jogurtem, voda (1,7)              

 

Středa                   Vánočka, bílá káva (1,7) 

             Polévka hrachová (1,7)   

Rybí prsty, brambory, tatarská omáčka,  

meduňkový čaj (1,3,4,7)       
                  Mrkvový salát a rohlík, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                 Celozrnné pečivo s tvarohovou pomazánkou, kakao (1,7,11)                                 

 Polévka kroupová (1,7,9)        

Povidlová omáčka, uzené maso, bramborový 

knedlík, nápoj lesní směs (1,3,7)               
         Chléb s budapešťskou pomazánkou, čaj (1,7) 
 

Pátek      Chlebové topinky se sýrem, čaj (1,7) 

                        Polévka květáková (1,7) 

             Pečené kuře, brambory, kompot, čaj (1,7)                                                             
            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.  


