
 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  2. - 6. 11. 2015 
 

Pondělí                Houska se zeleninovou pomazánkou, mléko (1,3,7,9) 

               Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) 

Párek, čočka na kyselo, zelný salát 

s jablky a kapií, pomerančový nápoj (1,7) 
                Ovocná miska s piškotem, čaj (1,3,7) 

 

Úterý               Chléb s tvarohovou pomazánkou, bílá káva (1,7) 

             Polévka hovězí nudlová (1,3,7,9) 

Rajská omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, 

citrónový čaj (1,3,7) 
                 Kukuřičný chléb s máslem a okurkou, voda (1,7) 

 

Středa                  Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) 

                     Polévka fazolová (1,7,9) 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, 

šípkový čaj (1,3,7,10) 
                 Rohlík s nutelou, mléko (1,7) 

 

Čtvrtek              Celozrnná houska s křenovou pomazánkovým, mléko (1,7,11)                      

                     Polévka česneková (1,7,9) 

Mexický guláš, rýže, rajče, čaj, banán (1,7)  
                Chléb se sádlem a cibulkou, čaj (1,7)       

 

Pátek         Vánočka, kakao (1,3,7,8) 

             Polévka brokolicová (1,7) 

Mahi mahi ryba, bramborová kaše, mrkvový 

salát, mandarinkový nápoj (1,4,7)                  
                  Rohlík s pomazánkovým máslem, jablko, čaj (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 
  9. - 13. 11. 2015 

Pondělí                 Houska s hermelínovou pomazánkou, mléko (1,7) 

                      Polévka slepičí s těstovinou (1,7,9) 

             Koprová omáčka, vejce, brambory,  

             nápoj lesní směs, mandarinka (1,3,7)                                       
                   Chléb s máslem a mrkví, čaj (1,7)  

 

Úterý  Chléb s šunkovou pěnou, čaj (1,7) 

 Polévka bramborová s houbami (1,7,9) 

       Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem 

      bílá káva, (čaj), (1,3,7) 
                          Rohlík s jáhlovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 

Středa                   Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko (1,7) 

                      Polévka pórková (1,7) 

             Svatomartinská husa, bramborový knedlík, 

             červené zelí, citrónový čaj, (1,3,7) 
                  Obložený toust se zeleninou, voda (1,7) 

 

Čtvrtek                    Chléb s tuňákovou pomazánkou, mléko (1,4,7) 

                      Polévka čočková (1,7,9) 

             Zapečené těstoviny, zelný salát s červenou  

             řepou, malinový nápoj, (1,3,7)             
           Krupicová kaše s ovocem, čaj (1,7) 

 

Pátek                   Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                      Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) 

             Vepřový závitek s rýží a hráškem                                                                                                         

             meduňkový čaj, jablko (1,3,7) 
                              Rohlík s meruňkovou přesnídávkou, voda (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  16. - 20. 11. 2015 
 

Pondělí                Chléb švédská pomazánka, čaj (1,4,7) 

             Polévka rajská (1,7,9) 

Pečené kuře, brambory, míchaná zelenina, 

šípkový čaj (banánový koktejl), (1,7) 
                  Rohlík s máslem, vanilkové mléko (1,7) 

 

Úterý                                
                   Státní svátek 
 

 

Středa                   Cereální pečivo s pomazánkou z nivy, mléko (1,7,11) 

             Polévka mrkvová (1,7) 

Džuveč z vepřového masa, rohlík,  

ananasový nápoj, ovoce (1,7)       
                    Bábovka, bílá káva (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Houska s pomazánkou z červené čočky (1,3,7) 

 Polévka s krupicovými noky (1,3,7,9)    

Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, 

brusinky, citrónový čaj (1,3,7,10) 
         Chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, malcao (1,7) 
 

Pátek      Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (1,3,7)  

                         Polévka jáhlová (1,7,9) 

             Kovbojský guláš, těstoviny, strouhaný sýr,  

             rybízový čaj (1,3,7)                 
            Rohlík s liptovskou pomazánkou, mléko (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

Jídelní lístek 

  23. - 27. 11. 2015 
 

Pondělí                Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) 

             Polévka kroupová (7,9)  

Buchtičky s vanilkovým krémem, jablko 

citrónový čaj (1,7)       
                    Houska se zeleninovou pomazánkou, mléko (1,3,7,9)  

 

Úterý  Rohlík s pohankovou pomazánkou, bílá káva (1,7)           

 Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9) 

        Kuřecí plátek na smetaně, bramborový knedlík 

       s kuskusem, indický čaj (1,3,7)                   
                          Cereální rohlík s pomazánkovým máslem s kapií, mléko (1,7,11)  

 

Středa                   Chléb s máslem a plátkovým sýrem, kakao (1,7)  

   Polévka z červené čočky (1,7,9) 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarská  

omáčka, šípkový čaj (1,3,7)       
                    Ovocná miska, voda 

 

Čtvrtek                   Loupák, bílá káva (1,3,7) 

                      Polévka květáková s brokolicí (1,7) 

             Vepřová kýta na houbách, dušená rýže,  

             mandarinkový nápoj, kiwi (1,7)             
           Chléb s máslem a vajíčko, čaj (1,3,7) 

 

Pátek                   Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                      Polévka ze zeleného hrášku (1,7) 

             Krůtí kostky s peperonátou a vřeténka, čaj (1,3,7) 
                              Čokoládové kuličky s mlékem, voda (1,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 

 

Jídelní lístek 

30. 11. 2015 
 

Pondělí                Rohlík s celerovou pomazánkou, čaj (1,7,9) 

             Polévka zelná (1,7) 

Rybí filé na kari se smetanou a rajče,  

bramborová kaše, šípkový čaj (1,4,7)       
                    Chléb s máslem, banán, mléko (1,7)           

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem.  


