
Jídelní lístek 
 

  1. - 4. 11. 2011 

 

 
 
 
 
Úterý  Chléb s máslem a plátkovým sýrem, mléko 

 Polévka nudlová 

Rajská omáčka, hovězí maso, houskový 

knedlík, čaj, ovoce 
        Rohlík s máslem, hruška, čaj    

 

Středa         Šáteček s náplní, kakao 

             Polévka s drožďovými knedlíčky 

Zapečené těstoviny s uzeninou, salát, koktejl 
           Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 

 
Čtvrtek         Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj      

 Polévka bramborová 

Vepřové po španělsku, dušená rýže, čaj 
banán 

       Rohlík s máslem, vanilkové mléko 

 
Pátek      Dalamánek se šunkovou pěnou, čaj 

 Polévka krkonošská zelňačka   

Rybí filé se sýrem, bramborová kaše,  
červená řepa, pomerančový džus 
            Chléb s máslem, mrkvový salát, čaj 

 



Jídelní lístek 
 

  7. - 11. 11. 2011 

 

Pondělí   Houska s medovým máslem, bílá káva 

         Polévka hovězí s těstovinou 

Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka, 
šípkový čaj, moučník 

  Chléb s pomazánkou z lučiny, džus 

 
Úterý  Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

      Polévka zeleninová 

Kuřecí plátek na paprice, špecle, džus, jablko 

                          Rohlík s pomazánkovým máslem, rajče, mléko          
 

Středa         Celozrnné pečivo s pomazánkou z olejovek, čaj                      
             Polévka rychlá 

Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, kakao 
                 Chléb s máslem, jablko, čaj 

 
Čtvrtek           Tlačený koláč, malcao   

 Polévka vločková 

Vepřový řízek, brambory, zelný salát, džus 
                 Celozrnný rohlík se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 
Pátek                   Chléb s máslem a šunkou, čaj 

                     Polévka česneková s chlebem 

Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže, čaj, 
ovoce 

           Čoko-lupínky s mlékem 

 



Jídelní lístek 
 

  14. - 18. 11. 2011 

 

Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, čaj 

          Polévka brokolicová 

Špagety s masovou směsí, kečup, sýr, džus 

                 Rohlík, jogurt s ovocem, čaj 

 

Úterý           Kobliha, bílá káva 

             Polévka fazolová 

Čevabčiči, brambory, obloha, koktejl, ovoce 
                 Chléb s máslem a vajíčkem, čaj 

 
Středa           Chléb, liptovská pomazánka, mléko 

                     Polévka se sýrovým kapáním 

Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj 
müsli tyčinka 

                 Houska, máslo, jablko, čaj 

 
Čtvrtek          

                     Státní svátek 
            

 
 
Pátek         Vločková kaše, ovoce, čaj 

             Polévka z vaječné jíšky 

Drůbeží rizoto se zeleninou, okurka, čaj       
                 Chléb s máslem, rajče, čaj 
 
 
 



Jídelní lístek 
  21. - 25. 11. 2011 

 

Pondělí          Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj    
             Polévka čočková 

Rybí prsty, brambory, ovocný čaj, 
šlehaný tvaroh 

                 Rohlík s pomazánkovým máslem s křenem, čaj 

 
Úterý  Celozrnné pečivo s máslem a uzeným sýrem, mléko 

              Polévka písmenková 

Hovězí maso, koprová omáčka, houskový 
knedlík, jablko, čaj              

                          Rohlík s nutelou, čaj 

 
Středa          Vánočka, bílá káva 

             Polévka rajská 

Pečené kuře, dušená rýže, zelenina, džus 
                 Chléb s máslem, mrkev, čaj 

 
Čtvrtek           Rohlík se salámovou pomazánkou, čaj 

 Polévka květáková 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát 
čaj s citrónem 

                 Chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko 
 

Pátek         Houska s tuňákovou pomazánkou, čaj 

 Polévka gulášová 

Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, 
kakao, ovoce 

                 Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 
 



 Jídelní lístek 
 

  28. - 30. 11. 2011 

 
Pondělí          Chléb s hermelínovou pomazánkou, mléko 

             Polévka hrachová s houskou 

Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka 
pomerančový džus 

                 Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj 

 
Úterý  Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj 

          Polévka francouzská 

Párek, čočka na kyselo, zelný salát, čaj 
moučník 

                          Obložená celozrnná houska, zelenina, mléko 

 
Středa          Chléb s taveným sýrem, malcao 

             Polévka krupicová s vejcem 

 Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
             brusinky, džus                    

                 Rohlík s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 

 
 
 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


