
Jídelní lístek 
 

  1. - 5. 11. 2010 
 

Pondělí       Obložené chlebíčky, čaj 

 Polévka dršťková 

 Rýžový nákyp s meruňkami, čaj 
  Chléb s pomazánkou z tresčích jater, čaj  

 

Úterý  Čokoládový pudink s piškoty, čaj 

 Polévka krupicová s vejcem 

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 

brusinky, ovoce, džus 
             Chléb s máslem a strouhaným sýrem, melta  

 

Středa            Celozrnné pečivo se šunkovou pěnou, čaj 

Polévka bramborová s masem 

Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka,  

obloha, čaj 
            Chléb s pomazánkou z lučiny, mléko 

 

Čtvrtek         Makový závin, kakao              

Polévka z rozpuštěného droždí 

Kuřecí plátek na kari, dušená rýže, koktejl  
   Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj 

 
 

Pátek         Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 

 Polévka ze zeleného hrášku  

Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše,  

mrkvový salát s jablky, džus 
  Kokosová bábovka, bílá káva  

 



Jídelní lístek 
 

  8. – 12. 11. 2010 
 

Pondělí  Chléb s tvarohovou pomazánkou, mléko 

 Polévka zeleninová 

Zvěřinový guláš, houskový knedlík, ovoce,čaj  
          Dalamánek s taveným sýrem, čaj 

 

Úterý            Kobliha, kakao 

             Polévka se sýrovým kapáním 

Pečené kuřecí stehno, brambory, třešňový 

kompot, džus 
            Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 

Středa         Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 

 Polévka brokolicová 

Hovězí plátek na žampionech, dušená rýže, 

kapie, koktejl 
           Rohlík s medovým máslem, melta 

 

Čtvrtek       Šlehaný tvaroh s piškoty, šípkový čaj 

         Polévka hrstková 

Zapečené těstoviny s uzeným masem,  

zelný salát, džus 
  Chléb s ramou a vajíčkem, mléko 

 

Pátek         Houska s pomazánkovým máslem, mrkev, bílá káva 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Rybí filé v rajčatové omáčce, brambory, 

ovoce, čaj  

                     Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 



Jídelní lístek 
 

  15. - 19. 11. 2010 
 

Pondělí  Krupicová kaše s ovocem, čaj 

 Polévka hrachová  

Kuřecí řízek se šunkou, broskví a sýrem, 

bramborová kaše, koktejl 
            Chléb s pomazánkou z nivy, čaj  

 

Úterý          Celozrnné pečivo s máslem, ovoce, mléko 

        Polévka hovězí s nudlemi 

Čočka na kyselo s párkem, okurka, zákusek, 

džus  
          Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj 

  

 

Středa           STÁTNÍ SVÁTEK  

 

 

Čtvrtek        Chlebové topinky s česnekem a sýrem,čaj 

Polévka květáková 

Rizoto s drůbežím masem a sýrem, červená 

řepa, džus  
           Smetánek, piškoty, čaj  

 

Pátek      Přesnídávka s rohlíkem, čaj 

Polévka rychlá  

Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, 

sušenka, čaj  
            Houska s máslem a šunkou, bílá káva 



Jídelní lístek 
 

  22. - 26. 11. 2010 
 

Pondělí  Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 

 Polévka česneková s chlebem  

Kuřecí maso se sýrovou omáčkou, špecle, 

šípkový čaj 
                          Rohlík s ramou a džemem, malcao  

Úterý        

         Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

 Polévka kroupová 

Uzená kýta, bramborový knedlík,  

červené zelí, ovoce, džus 
          Celozrnné pečivo s plátkovým sýrem, ochucené mléko 

 

Středa           Lívance, kakao  

 Polévka pórková  

Vepřový závitek, dušená rýže,  

müsli tyčinka, koktejl 
          Chléb s vajíčkovou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek         Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

        Polévka gulášová 

Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, čaj 
  Rohlík s máslem, mrkvový salát, melta 

 

Pátek         Čokolupínky, mléko 

        Polévka fazolová 

Čevabčiči, brambory, obloha, jogurt, džus 
           Rohlík se sýrovou pomazánkou, čaj 



Jídelní lístek 
 

  29. - 30. 11. 2010 
 

Pondělí  Palačinky s džemem, mléko 

Polévka hovězí s kapáním 

Gnocchi (noky) s boloňským ragů a sýrem,  

ovoce, čaj 
  Chléb s rybičkovou pomazánkou, čaj 

 

Úterý  Vločková kaše, ovoce, čaj 

        Polévka čočková s párkem 

Smažené rybí filé, bramborová kaše, 

okurkový salát, džus  
          Dalamánek s pomazánkou z taveného sýra, čaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


