
Jídelní lístek 
 

  2. – 6. 12. 2013 
 

Pondělí   Šáteček s náplní, bílá káva  

         Polévka pórková 
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, 
jablečný čaj se skořicí 

  Obložená houska, čaj          

 
Úterý  Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj 

 Polévka bramborová 
Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka 
šípkový čaj, Mikulášský perník 

                           Rohlík s pomazánkovým máslem, jablko, mléko 
 

Středa         Houska s máslem a plátkovým sýrem, čaj                    
 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Rajská omáčka, masové koule, těstoviny,  
indický čaj, mandarinka 

           Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko  
 

Čtvrtek           Rohlík se salámovou pomazánkou, čaj 
             Polévka rýžová s vejcem 

Kuřecí stehno na kysaném zelí, bramborový 
knedlík, nápoj lesní směs 

  Ovocná přesnídávka s piškoty, ovoce, čaj  

 
Pátek                  Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj  

 Polévka hovězí nudlová 
Džuveč, rohlík, čaj, vanilkový pudink 

                          Celozrnné pečivo s mrkvovou pomazánkou, čaj  



Jídelní lístek 
 

  9. - 13. 12. 2013 
 

Pondělí  Houska s paštikovou pomazánkou, čaj 

 Polévka gulášová 
Rýžový nákyp s ovocem, kakao (čaj) 

                 Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  
 

Úterý                  Chléb s máslem a strouhaným sýrem, mléko              
 Polévka krupicová 

Segedínský guláš, houskový knedlík,  
pomerančový nápoj, banán 

           Rohlík s máslem a kapií, mléko 
 
Středa           Dalamánek se šunkovou pěnou, čaj 

                     Polévka rajská 
Vinná klobása, bramborová kaše, mrkvový 
salát, ananasový nápoj 

           Jogurt s ovocem, rohlík čaj  
 
Čtvrtek         Kobliha, kakao 
 Polévka z vaječné jíšky 

Masová směs, špagety, kečup, sýr, čaj  
                          Celozrnný rohlík s taveným sýrem, okurka, džus   
 

Pátek         Chléb s míchanými vajíčky a pórkem, mléko 

             Polévka fazolová 
Rybí filé (prsty), brambory, obloha,  
meduňkový čaj 

           Palačinky s džemem, bílá káva  



Jídelní lístek 
  16. - 20. 12. 2013 

 
Pondělí          Chlebové topinky se sýrem a okurkou, čaj  
 Polévka kroupová 

Zapečené těstoviny s uzeninou, zelný 
salát, nápoj multivitamín 
     Rohlík s máslem a džemem, mléko  

 
Úterý  Lupínky s mlékem, čaj 
 Polévka hrášková 
 Kuřecí řízek, bramborový salát, ovocný čaj          

            Chléb se sýrovou pomazánkou, čaj 
 
Středa          Houska s drůbeží pomazánkou, čaj 
 Polévka se sýrovým kapáním 

Vepřové na houbách, rýže, kapie  
nápoj lesní směs, pomeranč 

                    Chléb s liptovskou pomazánkou, čaj 
 

Čtvrtek           Chléb se švédskou pomazánkou, čaj  
  Polévka rychlá 

Bramborové šišky s mákem, bílá káva (čaj) 
          Houska s ramou a vařeným vajíčkem, bílá káva  
 

Pátek         Rohlík s máslem a mrkev, čaj  
Polévka čočková 
Přírodní vepřový plátek, bramborová kaše, 
zelenina, čaj s citrónem 

           Ovocná miska, čaj 
 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

Krásné a pohodové vánoční svátky. ☺☺☺☺ 


