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Pátek      Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

 Polévka se sýrovým kapáním 
Povidlová omáčka, uzená kýta, bramborový 
knedlík, ovoce, džus  

                          Šlehaný tvaroh s piškoty, kompot, čaj  
 

 
 



Jídelní lístek 
 

  5. - 9. 10. 2010 
 

Pondělí   Chléb s pomazánkou z rybiček, čaj  
 Polévka fazolová 

Holandský řízek, brambory, tatarka, 
obloha, džus  
        Dalamánek s máslem a vařeným vejcem, čaj          

 
Úterý  Kobliha pletená, kakao                      
 Polévka krupicová 

Hamburská kýta, houskový knedlík, ovoce, 
čaj  

             Houska se sýrovou pomazánkou, čaj 
 

Středa         Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 
             Polévka hovězí s kapáním  

Džuveč, rohlík, jogurt, čaj 
           Rohlík s máslem, mrkev, mléko  

 
Čtvrtek           Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj  

 Polévka frankfurtská 
Bramborové šišky s mákem, ovoce,  
bílá káva 

            Celozrnný rohlík s máslem a šunkou, čaj 

 
Pátek                   Chlebové topinky s česnekem a vejcem, čaj 
 Polévka z rozpuštěného droždí 

Hovězí plátek na houbách, těstoviny, džus 
           Houska s medovým máslem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  12. - 16. 10. 2010 
 

Pondělí  Chléb se šunkovou pěnou, čaj 

 Polévka hrstková 
Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, 
kompot, čaj          
 Houska s máslem a džemem, melta 

 

Úterý           Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, mléko  
                     Polévka bramborová s houbami 

Hrachová kaše, uzená rolka, okurka, 
zákusek, džus 

           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 
 
Středa           Makový závin, mléko 
                     Polévka rýžová s vejcem 

Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj 
           Dalamánek s ochuceným pom. máslem, rajče, čaj 
  

Čtvrtek         Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 
 Polévka kuřecí s těstovinou  

Smažený květák, brambory, tatarka, ovoce, 
džus   
 Rohlík s nutelou, šípkový čaj 

 
Pátek         Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 
           Polévka květáková 

Hovězí na zázvoru, dušená rýže, koktejl 
           Ovocná přesnídávka, rohlík, čaj 



Jídelní lístek 
 

  19. - 23. 10. 2010 
 

Pondělí  Loupák, melta 
Polévka kroupová 
Vepřová pečeně, brambory, dušená mrkev, 
džus  

                          Chléb s pomazánkou z taveného sýra, čaj 
 
Úterý           Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 
 Polévka česneková s chlebem  

Kuře na paprice, těstoviny, ovoce, čaj 
  Čokoládové lupínky, mléko  
 
Středa           Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

             Polévka gulášová 
Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, 
kakao  

           Celozrnný rohlík s máslem a strouhaným sýrem, mléko  
 

Čtvrtek         Obložené chlebíčky, čaj 

             Polévka hrachová  
Losos pečený na másle, bramborová kaše, 
rajče, koktejl 

           Houska s vaječnou pomazánkou, čaj 
 
Pátek         Chléb s křenovou pomazánkou, mléko 

             Polévka rychlá 
Halušky se zelím, vepřové výpečky,  
müsli tyčinka, čaj 

           Smetánek s rohlíkem, čaj 



Jídelní lístek 
 

  26. - 30. 10. 2010 
 

Pondělí  Vločková kaše s kompotem, čaj 
             Polévka nudlová 

Hovězí maso, rajská omáčka, houskový 
knedlík, ovoce, čaj  

           Houska s máslem, kapie, mléko                    
 
Úterý           Kobliha, melta 
             Polévka čočková               

Smažený kuřecí řízek, bramborový salát,  
džus 

           Chléb s máslem, mrkvový salát, čaj 
 

 
Středa 

  PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
            
Čtvrtek 
 STÁTNÍ SVÁTEK 
 
Pátek 
 PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
 
 
 
 
 
 
 Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


