
Jídelní lístek 
  1. – 5. 12. 2014  

Pondělí   Čoko-lupínky s mlékem, čaj  

         Polévka brokolicová krémová 

Pečené kuře na kysaném zelí, bramborové 

knedlíky, pomerančový nápoj 

  Houska s pomazánkou z taveného sýra, kakao 

 

Úterý  Celozrnné pečivo s drůbeží pomazánkou, čaj 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 

Dušená šunka, hrachová kaše, okurka, 

citronový čaj, pomeranč 
                          Rohlík s máslem a džemem, mléko 

 

Středa         Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj 

                     Polévka kuřecí s těstovinou 

Hovězí maso na hříbkách, rýže, kapie, čaj  
           Houska s pomazánkovým máslem, bílá káva 

 

Čtvrtek           Vánočka, malcao 

             Polévka z červené čočky 

Čevabčiči s pohankou, brambory, hořčice, 

cibule, rybízový čaj, balíček od Barborky 
  Toustový chléb se zeleninovou oblohou, čaj 

 
Pátek                  Rohlík s pomazánkou z kořenové zeleniny a kuskusu, čaj 

 Polévka pórková 

Plovdivské maso, těstoviny, jahodový nápoj 
                          Chléb s máslem a jablko, mléko 

 



Jídelní lístek 
  8. - 12. 12. 2014 

 

Pondělí  Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

 Polévka hrstková 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 

mandarinkový nápoj 
                 Houska s máslem a banán, bílá káva 

 

Úterý           Rohlík s křenovou pomazánkou, mléko 

             Polévka zeleninová s kuskusem 

Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový 

knedlík, brusinky, meduňkový čaj   
           Chléb s máslem a rajče, čaj 

 

Středa           Chléb se šunkovou pěnou, čaj 

                     Polévka rajská 

Buchty s povidly a tvarohem, bílá káva 

čaj, jablko 
           Rohlík s paprikovou pomazánkou, voda 

 

Čtvrtek        Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

 Polévka se sýrovým kapáním 

Vinná klobása, bramborová kaše, zelný 

salát, mandarinkový nápoj 

                          Rohlík s ovocnou miskou, mléčný nápoj 

 

Pátek         Makový závin, kakao 

             Polévka bramborová 

Vepřový závitek, rýže, rajče, šípkový čaj 
           Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 



 Jídelní lístek 
  15. - 19. 12. 2014 

Pondělí          Rohlík se švédskou pomazánkou, čaj 

 Polévka hovězí s jáhly 

 Zapečené těstoviny s uzeninou, zelný salát  

      s jablky a paprikou, rybízový čaj (koktejl) 
     Chléb s medovým máslem, kakao        

 

Úterý  Chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko 

             Polévka špenátová 

Vepřové maso na čínské zelenině,  

dušená rýže, citronový čaj, mandarinka 
            Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj 
 

Středa          Semínkový rohlík s máslem a sýrem, bílá káva 

             Polévka vločková 

Kuřecí řízek, bramborový salát, šípkový čaj  
           Chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, čaj 
 

Čtvrtek         Loupák, bílá káva 

 Polévka nudlová 

Hovězí maso, koprová omáčka, houskový 

knedlík, meduňkový čaj 
 Chléb s máslem a vajíčkem, čaj 
 

Pátek      Ovoce, čaj 

             Polévka fazolová 

Aljašská treska na másle, bramborová kaše, 

zelenina, pomerančový nápoj 
           Houska s mrkvovou pomazánkou, čaj 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

Krásné a pohodové vánoční svátky.  
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