
 

 

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

Jídelní lístek 

  1. - 4. 12. 2015 
 

 

 
 

Úterý               Houska s pomazánkou z májky, čaj (1,7) 

             Polévka brokolicová krémová (1,7) 

Masová směs, špagety, kečup, sýr, 

citrónový čaj (1,3,7) 
                 Chléb s máslem a mrkví, mléko (1,7) 

 

Středa                  Makový závin, bílá káva (1,3,7) 

                     Polévka hrstková (1,7,9) 

Slovenské halušky se zelím, vepřové výpečky,  

rybízový nápoj (1,3,7) 
                 Rohlík s pomazánkovým máslem, mléko (1,7) 

 

Čtvrtek              Celozrnná houska s celerovou pomazánkou, čaj (1,7,9)                      

                     Polévka mrkvová (1,7) 

Hovězí roštěná, dušená rýže, rajče,  

meduňkový čaj, ovoce (1,7)  
                Obložený toustový chléb s okurkou, mléko (1,7)       

 

Pátek         Rohlík s liptovskou pomazánkou, mléko (1,7) 

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

Dušená šunka, hrachová kaše, zelný salát, 

Mikulášský perník, mandarinkový nápoj (1,3,7,9)                  
                   Banán a jablko, čaj  



 

 

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

Jídelní lístek 
  7. - 11. 12. 2015 

Pondělí                 Houska se sezamem a zeleninová pomazánka, granko (1,7,9,11) 

                      Polévka špenátová (1,7) 

             Přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše,  

             třešňový kompot, citrónový čaj (1,7)                                       
                   Ovocný jogurt, čaj (7)  

 

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

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

       Rajská omáčka, masové koule, těstoviny, 

      pomerančový nápoj (1,3,7) 
                          Grahamový chlebíček se sýrem a kapií,  mléko (1,7) 

 

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

                      Polévka francouzská (1,7,9) 

             Buchty s povidly a tvarohem, kakao, ovoce (1,3,7) 
                  Toust se zeleninou a balkánským sýrem, voda (1,3,7) 

 

Čtvrtek                    Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj (1,7) 

                      Polévka fazolová (1,7,9) 

             Rybí prsty (filé), brambory, tatarská omáčka, 

             šípkový čaj (koktejl), (1,3,4,7)                           
           Chléb s máslem a jablko, bílá káva (1,7) 

 

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

                      Polévka slepičí s kuskusem (1,7,9) 

             Rizoto se zeleninou a sýrem, šopský salát                                                                                                      

             meduňkový čaj, (1,7,9) 
                                Vločková kaše s ovocem, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  14. - 18. 12. 2015 
 

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

             Polévka bramborová (1,7,9) 

Kuřecí maso, sýrová omáčka, spatzle, 

šípkový čaj (1,7) 
                  Piškoty s přesnídávkou, voda (1,3,7) 

 

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

 Polévka rychlá (1,3,7,9) 

        Rýžový nákyp se švestkami s meruňkami,  

       bílá káva (čaj),(1,3,7)                   
                          Houska s pomazánkovým máslem a kapií, mléko (1,7)  

 

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

             Polévka krupicová (1,3,7,9) 

Hovězí guláš, houskový knedlík,   

ananasový nápoj, jablko (1,3,7)     
                    Kakaové kuličky s mlékem, voda (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Rohlík s kuskusovou pomazánku, čaj (1,3,7) 

 Polévka ze zeleného hrášku (1,7,9)    

Krůtí řízek, bramborový salát, čaj (1,3,7,9,10) 
         Chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, kakao (1,7) 
 

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

                         Polévka rybí se zeleninou (1,4,7,9) 

             Vinná klobása, bramborová kaše, červená řepa,   

             rybízový čaj (1,7)                 
            Rohlík s nutelou, mléko (1,7) 



 

 

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

 

Jídelní lístek 

21. – 25. 12. 2015 
 

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

             Polévka pórková s hráškem (1,7) 

Plovdivské maso, těstoviny, ibiškový čaj 

mandarinka, (koktejl), (1,3,7)  
                    Ovocná miska, voda            

          
 

Úterý  Rohlík se sýrovou pomazánkou, bílá káva (1,7)           

 Polévka rajská (1,7,9) 

        Čína z vepřového masa, dušená rýže,  

       indický čaj (1,3,7,9)                   
                          Houska s máslem, okurka, mléko (1,7)  

 
 

Středa           

             Vánoční svátky   
 

Čtvrtek                 

 Vánoční svátky   
 

Pátek       

                           Vánoční svátky   

 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť. 

Krásné a pohodové svátky přeje kolektiv ŠJ. 
    

 



 

 

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


