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Pátek      Chlebové topinky se sýrem, čaj 

                        Polévka bramborová 
             Bramborové šišky s mákem, kakao (čaj)                                                             

            Rohlík s máslem a mrkev, čaj 
 
 
 
 
 



Jídelní lístek 
 

4. - 8. 11. 2013 
 

Pondělí   Houska s  drůbeží pomazánkou, čaj  

        Polévka pórková 
Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka,  
čaj s citrónem, moučník 

  Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 

 
Úterý  Krupicová kaše s ovocem, čaj 

          Polévka nudlová 
Hovězí maso, rajská omáčka, houskový 
knedlík, pomerančový nápoj  

                          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 z vaječné jíšky 
Plovdivské maso, těstoviny, čaj, banán                        
Rohlík s taveným sýrem, čaj 

 
Pátek                   Topinky se zeleninou a sýrem, čaj 

                     Krkonošská zelňačka 
Rizoto z kuřecího masa, mrkvový salát, 
koktejl, černý čaj s citrónem 

           Čoko-lupínky s mlékem, čaj 
 



Jídelní lístek 
 

  11. - 15. 11. 2013 
 

Pondělí                Rohlík s vaječnou pomazánkou s mrkví, čaj 

               Polévka kroupová 
Rybí filé (prsty), bramborová kaše, 
kukuřice, černý čaj s citrónem  

                 Celozrnné pečivo s pomazánkou z lučiny, mléko   
 

Úterý           Chléb s máslem a strouhaným sýrem, malcao 

             Polévka mrkvová 
Kuřecí plátek na smetaně, špecle, jablečný  
nápoj, ovoce 

                 Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  

 
Středa           Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  

                     Polévka rychlá 
Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami 
Kakao, indický čaj 

                 Obložená houska, čaj   
 
Čtvrtek         Šáteček s náplní, bílá káva 

                     Polévka brokolicová 
Vepřové po cikánsku, rýže, šípkový čaj 

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

             Polévka slepičí s kuskusem 
Slovenské halušky se zelím, vepřové výpečky, 
meruňkový nápoj 

                  Rohlík s nutelou, bílá káva 



Jídelní lístek 
 

  18. - 22. 11. 2013 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj     
             Polévka se sýrovým kapáním 

Asijská pánev, rýže, broskvový čaj 
                 Jogurt s ovocem, rohlík, čaj 

 
Úterý  Vločková kaše s ovocem, čaj 

 Polévka květáková 
       Kuřecí stehno, brambory, meduňkový čaj 

      broskvový kompot 
                          Chléb s vaječnou omeletou, čaj  
 
Středa          Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

             Polévka jáhlová 
Křenová omáčka, hovězí maso, bramborový 
knedlík, pomerančový nápoj 

                 Chléb se zeleninovou pomazánkou, kakao 
 

Čtvrtek           Dalamánek s perlou a plátkový sýrem, malcao    
 Polévka gulášová  

Párek, čočka na kyselo, zelný salát s kapií, 
indický čaj s citrónem, moučník 

                         Houska s křenovou pomazánkou, mléko  
 

Pátek         Chléb s pomazánkou z taveného sýra, rajče, mléko 

 Polévka hrstková 
Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená 
řepa, malinový nápoj 

                         Palačinky s džemem, čaj 
 



 Jídelní lístek 
  25. - 29. 11. 2013 

 

Pondělí          Rohlík s šunkovou pěnou, čaj 

             Polévka písmenková 
Dukátové buchtičky s krémem, bílá káva,  
čaj s citrónem, jablko 

                 Celozrnná houska s máslem, malcao 
 

Úterý  Kobliha,  bílá káva 

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

                          Houska s paštikovou pomazánkou, čaj 
 

Středa          Celozrnný rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj 

             Polévka zeleninová 
          Mexický guláš, rýže, mandarinkový nápoj 
                 Chléb s máslem a džemem, mléko 
 

Čtvrtek         Chléb se švédskou pomazánkou, čaj   
 Polévka ruský boršč 
       Filé se zapečenou zeleninou, bramborová  
       kaše, mrkvový salát, jablečný čaj se skořicí 

         Rohlík s pomazánkovým máslem, jablko, bílá káva 
 

Pátek      Vanilkový pudink s piškoty, čaj  

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

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


