
 
Jídelní lístek 

 

  1. - 2. 12. 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Čtvrtek         Koláč, bílá káva  

 Polévka se sýrovým kapáním 
Džuveč, rohlík, ovocný čaj, banán 

                        Chléb, pomazánkové máslo s křenem, čaj 

 
Pátek                   Dalamánek s paštikovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka zeleninová 
Vepřový guláš, kolínka, pomerančový džus 

            Chléb s máslem, jablko, mléko 
 
 
 
 

 



Jídelní lístek 
 

  5. - 9. 12. 2011 
 

Pondělí Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

 Polévka bramborová 
             Rýžový nákyp s meruňkami, kakao, mrkev 

                Houska s pomazánkou z lučiny, čaj 
 

Úterý           Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko 

             Polévka hovězí nudlová 
             Rajská omáčka, hovězí maso, houskový 

        knedlík, čaj, modlitbička   
           Chléb s máslem, zelenina, čaj 

 
Středa           Šáteček, kakao 

                     Polévka hrachová s houskou 
 Rybí filé na kari,brambory,ovocný tvaroh,čaj 
  Rohlík s pomazánkou s kapií, čaj  
 
Čtvrtek         Chléb s šunkovou pěnou, čaj 

                     Polévka krkonošská zelňačka 
Boloňské špagety, džus, mandarinka 

            Rohlík, jogurt s ovocem, čaj 
 
Pátek         Houska s hermelínovou pomazánkou, čaj 

             Polévka krupicová 
Uzená krkovice, bramborový knedlík, červené 
zelí, džus 

           Dalamánek s pomazánkovým máslem, mléko 



Jídelní lístek 
 

  12. - 16. 12. 2011 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou z nivy, čaj 

             Polévka s drožďovými knedlíčky 
Plovdivské maso, těstoviny, džus, jablko  

                 Smetánek s piškoty, čaj  
 
Úterý  Kobliha, malcao   

 Polévka rajská 
       Kuřecí plátek s broskví a šunkou, bramborová 

      kaše, džus černý rybíz 
                          Houska s švédskou pomazánkou, čaj 
 
Středa          Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

             Polévka hovězí s kapáním 
       Párek,hrachová kaše,okurka,čaj,musli tyčka 
 Rohlík s pomazánkovým máslem, ovoce, mléko 

 
Čtvrtek  Celozrnné pečivo se strouhaným sýrem, mléko 

 Polévka česneková s chlebem 
       Vepřové na houbách, dušená rýže, čaj, ovoce 
                          Piškotová roláda, kakao 
 
Pátek           Houska s máslem a lučinou, mléko 

             Polévka fazolová 
       Rybí prsty, brambory, tatarská omáčka, džus 
 Chléb s máslem, mrkev, čaj  
            



Jídelní lístek 
 

 19. - 23. 12. 2011 
 
Pondělí         Houska s křenovou pomazánkou, čaj 

 Polévka brokolicová 
Zvěřinový guláš, houskový knedlík, čaj             

      Chléb s medovým máslem, bílá káva 

 
Úterý                 Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj 

 Polévka čočková 
Vinná klobása, bramborová kaše, zelenina 
džus, ovoce  

         Čoko-lupínky s mlékem, čaj 

 
Středa          Ořechový závin, bílá káva 

             Polévka gulášová 
Rizoto z vepřového masa se zeleninou, džus 

           Chléb s pomazánkovým máslem, ovoce, čaj 
 
Čtvrtek           Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko 

                     Polévka vločková 
 Kuřecí řízek, bramborový salát,šípkový čaj 
           Rohlík, ovocná přesnídávka, čaj   
 
Pátek          

                     Vánoční prázdniny 
            

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


