
Jídelní lístek 
  3. – 7. 11. 2014  

Pondělí   Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj  

         Polévka hovězí s bulgurem 

Džuveč, rohlík, mandarinkový nápoj 

musli tyčinka 

  Rohlík se smetánkem, mléko 

 

Úterý  Celozrnné pečivo s mrkvovou pomazánkou, mléko 

 Polévka hrstková 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, 

špenát, citronový čaj 
                          Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

 

Středa         Makový pletenec, bílá káva 

                     Polévka česneková s chlebem 

Kuřecí plátek na paprice s cizrnou, kolínka, 

šípkový čaj s citrónem, banán 
           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 

Čtvrtek           Chléb s liptovskou pomazánkou, malcao 

             Polévka zelná 

Sekaná pečeně s pohankou, brambory,  

červená řepa, rybízový čaj (koktejl)  
  Toustový chléb se zeleninovou oblohou, čaj 

 

Pátek                  Rohlík s ovocnou miskou, čaj 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Párek, čočka na kyselo, zelný salát s kapií 

pomerančový nápoj, moučník 
                          Houska s křenovou pomazánkou, mléko 



Jídelní lístek 
  10. - 14. 11. 2014 

 

Pondělí  Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

 Polévka gulášová 

Bramborové šišky s mákem, bílá káva (čaj) 

mandarinka 
                 Houska s pomazánkovým máslem a rajče, mléko 

 

Úterý           Rohlík s čočkovou pomazánkou se zeleninou, čaj  

             Polévka rajská 

Přírodní řízek, bramborová kaše, zeleninový 

salát sombrero, meduňkový čaj   
           Chléb s máslem a vajíčko, malkao 

 

Středa           Dalamánek se sýrovou pomazánkou, mléko 

                     Polévka krupicová 

Hamburská kýta, houskový knedlík,  

nápoj lesní směs 
           Rohlík s paprikovou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek         Tlačený koláč, kakao 

 Polévka brokolicová krémová 

Kuřecí čína se zeleninou, rýže, broskvový čaj 

                          Chléb s máslem, banán, čaj 

 

Pátek         Rohlík s tvarohovou pomazánkou s pažitkou, čaj 

             Polévka čočková 

Zapečené rybí filé se sýrem a brokolicí, 

brambory, šípkový čaj, jablko 
           Chléb s medovým máslem, mléko 



Jídelní lístek 
  17. - 21. 11. 2014 

 

Pondělí            

 Státní svátek 

 
 

Úterý  Chléb s tvarohovou pomazánkou, mléko 

 Polévka bramborová 

 Zeleninové rizoto s kuskusem, okurka,     

             pomerančový nápoj 
            Bábovka, banán, čaj 

 

Středa          Jogurt s ovocem a rohlík, čaj 

 Polévka ze zeleného hrášku 

Pečené kuřecí stehno, brambory, mrkvový 

salát, rybízový čaj (koktejl) 
                    Chléb s celerovou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek           Houska s pomazánkou ze zeleniny s jáhly, bílá káva 

  Polévka rýžová  

Hovězí guláš (gombáš), těstoviny, nápoj lesní 

směs, mandarinka 
           Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj 

 

Pátek         Vločková kaše s vínem, čaj 

Polévka pórková s hráškem 

Vepřová krkovice, bramborový knedlík, 

červené zelí, jahodový nápoj 

           Celozrnná houska s paštikovou pomazánkou, čaj 

 

 



 Jídelní lístek 
  24. - 28. 11. 2014 

Pondělí          Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

 Polévka se sýrovým kapáním 

 Smažený květák, brambory, tatarská 

      omáčka, šípkový čaj, ovoce 
     Rohlík s máslem a mrkev, kakao        

 

Úterý  Houska s bylinkovým máslem, mléko 

             Polévka nudlová 

Hovězí maso, rajská omáčka, houskový 

knedlík, citronový čaj 
            Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 
 

Středa          Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

             Polévka z vaječné jíšky 

Rýžová kaše, míchaný ovocný kompot,  

indický čaj, (koktejl) 
           Houska s máslem, kedluben, malcao 
 

Čtvrtek         Dalamánek s pomazánkovým máslem s kapií, mléko 

 Polévka fazolová 

Mořská štika na másle, bramborová kaše,  

zelný salát s jablky a paprikou, čaj 
 Rohlík s ovocným pyré, čaj  
 

Pátek      Loupák, bílá káva 

             Polévka květáková 

Masová směs se zeleninou, špagety, kečup, 

sýr, nápoj lesní směs 
           Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


