
 
Jídelní lístek 

 

 

  1. - 2. 11. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek         Rohlík s paštikovou pomazánkou, čaj      
 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Zapečené těstoviny, zelný salát sombrero 
čaj s meduňkou a jablkem 
       Chléb s žervé, paprika, malcao 

 
Pátek      Chlebové topinky se sýrem, čaj 

                        Polévka nudlová 
             Mexický guláš, dušená rýže, pomerančový 
             nápoj, jablko                                                     

            Rohlík s máslem a džemem, mléko 
 
 



Jídelní lístek 
 

5. - 9. 11. 2012 
 

Pondělí   Houska s  drůbeží pomazánkou, čaj  

        Polévka frankfurtská 
Bramborové šišky s mákem, bílá káva 
mandarinka 

  Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 

 
Úterý  Krupicová kaše s ovocem, čaj 

          Polévka z vaječné jíšky 
Plovdivské maso, těstoviny, šípkový čaj 

                          Chléb s paprikovou pomazánkou, mléko      
 

Středa         Dalamánek s mrkvovou pomazánkou, čaj                      
             Polévka fazolová 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarská 
omáčka, čaj s citrónem 

                 Chléb s tvarohovým máslem a pažitkou, bílá káva 
 
Čtvrtek           Tlačený koláč, mléko 

 Polévka bramborová s houbami 
Uzená krkovice, hrachová kaše, zelný  
salát s jablky a mrkví, indický čaj 

                         Rohlík s taveným sýrem, čaj 

 
Pátek                   Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka hovězí s těstovinami 
Hovězí maso, rajská omáčka, houskový  
knedlík, pomerančový nápoj 

           Čoko-lupínky s mlékem, čaj 
 



Jídelní lístek 
 

  12. - 16. 11. 2012 
 

Pondělí                Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  

               Polévka čočková 
Kuřecí stehno na kysaném zelí, bramborový 
knedlík, čaj lesní plody se smetanou 

                 Celozrnné pečivo s pomazánkou z lučiny, mléko   
 

Úterý           Chléb s máslem a strouhaným sýrem, malcao 

             Polévka brokolicová 
Vepřové po cikánsku, rýže, čaj, banán 

                 Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  

 
Středa           Šáteček s náplní, bílá káva 

                     Polévka kroupová 
Rybí filé (prsty), bramborová kaše, mrkvový 
salát s broskví, černý čaj s citrónem 

                 Obložená houska, čaj   
 
Čtvrtek         Rohlík s vaječnou pomazánkou s mrkví, čaj 

                     Polévka jáhlová 
Hovězí maso, koprová omáčka, houskový 
knedlík, čaj jablko se skořicí 

                 Chléb s máslem, jablko, mléko 
 
Pátek         Dalamánek s pomazánkovým máslem a pažitkou, čaj 

             Polévka hrachová s houskou 
Sekaná pečeně, brambory, okurkový salát 
multivitaminový nápoj 

                  Rohlík s nutelou, bílá káva 



Jídelní lístek 
 

  19. - 23. 11. 2012 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj     
             Polévka se sýrovým kapáním 

Čína z vepřového masa, rýže, broskvový čaj 
                 Houska s křenovou pomazánkou, mléko 

 
Úterý  Vločková kaše s ovocem, čaj 

 Polévka vločková 
       Vepřová kotleta, brambory, meduňkový čaj 

      jogurt s jahodovým toppingem 
                          Chléb s vaječnou omeletou, čaj  
 
Středa          Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

             Polévka rychlá 
Kynuté knedlíky s jahodami a tvarohem,kakao 

                 Chléb se zeleninovou pomazánkou, kakao 
 

Čtvrtek           Dalamánek s perlou a plátkový sýrem, malcao    
 Polévka mrkvová   

Kuřecí maso na smetaně, špecle, hruškový 
nápoj, jablko  

                         Jogurt s ovocem, rohlík, čaj  
 

Pátek         Chléb s pomazánkou z taveného sýra, rajče, mléko 

 Polévka gulášová 
Opečený párek, čočka na kyselo, zelný salát 
indický čaj s citrónem 

                         Palačinky s džemem, čaj 
 



 Jídelní lístek 
  26. - 30. 11. 2012 

 

Pondělí          Rohlík s šunkovou pěnou, čaj 

             Polévka česneková s chlebem 
Krůtí maso na zázvoru, rýže, pomerančový   
nápoj, mandarinka 

                 Celozrnná houska s máslem, malcao 
 

Úterý  Kobliha,  bílá káva 

 Polévka rajská 
       Filé se zapečenou zeleninou, bramborová  
       kaše, mrkvový salát, jablečný čaj se skořicí 
                          Houska s paštikovou pomazánkou, čaj 
 

Středa          Celozrnný rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj 

             Polévka rýžová 
Moravský vrabec, bramb.špalíčky, špenát, čaj 

                 Chléb s máslem a džemem, mléko 
 

Čtvrtek         Chléb se švédskou pomazánkou, čaj   
 Polévka zelná 

Masová směs,špagety,kečup,sýr,nápoj višeň   
         Rohlík s pomazánkovým máslem, jablko, bílá káva 
 

Pátek      Vanilkový pudink s piškoty, čaj  

             Polévka krupicová 
             Hamburská kýta, houskový knedlík, citrónový 
             čaj, jablko 
         Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


