
Jídelní lístek 
 

  1. - 3. 12. 2010 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Středa         Chléb se šunkovou pěnou, čaj              
                   Polévka bramborová s houbami 

Krůtí roláda, dušená rýže,  
modlitbička, koktejl 

          Rohlík s pomazánkou z lučiny, mléko 
 

Čtvrtek       Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 
 Polévka krupicová s vejcem 
  Hamburská kýta, houskový knedlík,  
 ovoce, čaj  

 Houska s medovým máslem, melta 
 
 

Pátek         Obložené chlebíčky, čaj 

 Polévka hrstková 
Sekaná pečeně, brambory, zelný salát,  
džus 

  Vánočka, kakao  
 



Jídelní lístek 
 

  6. - 10. 12. 2010 
 

Pondělí  Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko 
 Krkonošská zelňačka   

Vinná klobása, bramborová kaše, kompot, 
koktejl  

          Celozrnné pečivo s máslem, mrkev, čaj 
 
Úterý            Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 
             Polévka gulášová 

Buchty s povidly, tvarohem a mákem,  
bílá káva 

            Rohlík s máslem a šunkou, čaj 
 
Středa         Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

 Polévka hrachová 
Kapustový karbanátek, brambory, tatarka, 
ovoce, džus 

          Houska s máslem a vajíčkem, mléko 

 
Čtvrtek       Krupicová kaše s čokoládou, ovoce, čaj 

         Polévka květáková 
Myslivecký guláš, těstoviny, čaj 

  Dalamánek s pomazánkou z taveného sýra, mléko  
 
Pátek         Chlebové topinky s česnekem a sýrem, čaj 
 Polévka rýžová s vejcem 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, 
ovoce, džus  

                          Rohlík s ramou a džemem, kakao 



Jídelní lístek 
 

  13. - 17. 12. 2010 
 

Pondělí  Chléb s vajíčkovou pomazánkou, čaj 

 Polévka česneková s chlebem 
Kuře na paprice, těstoviny, ovoce, džus 
 Palačinky s džemem, kakao 

 
Úterý          Chléb s pomazánkou z nivy, čaj 

 Polévka čočková 
Pečené rybí filé se zeleninou, bramborová kaše, 
čokoládový pudink, čaj  

                          Celozrnné pečivo s máslem, ovoce, melta 

     
Středa           Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 
                   Polévka ze zeleného hrášku 

 Znojemská pečeně, dušená rýže, ovoce, 
 koktejl  
          Koláč s náplní, mléko 
 

Čtvrtek        Čokolupínky s mlékem, čaj 
 Polévka se sýrovým kápáním 
 Masové koule v rajské omáčce, houskový 
 knedlík, šípkový čaj  
                   Dalamánek s taveným sýrem, bílá káva 
 
Pátek         Chléb s tvarohovou pomazánkou, kapie, mléko 
        Polévka vločková 

Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, džus  
          Přesnídávka s rohlíkem, čaj 
 



 

Jídelní lístek 
 

  20. - 22. 12. 2010 
 

Pondělí  Chléb s rybičkovou pomazánkou, čaj 

 Polévka rychlá  
Kynuté knedlíky s jahodami a tvarohem,čaj 
 Houska s máslem a strouhaným sýrem, mléko 

 
Úterý          Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 
 Kovbojské fazole s vepřovým masem, 
 těstoviny, džus  

                          Kobliha, kakao 

     
Středa           Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 
                   Polévka kuřecí s těstovinou 
 Smažený květák, brambory, tatarka, ovoce, 
 šípkový čaj 
           Rohlík s nutelou, mléko 

 
 
 
 
 V Á N O Č N Í     P R Á Z D N I N Y 
 
 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


