
Jídelní lístek 
 

  3. - 7. 10. 2011 
 

Pondělí   Závin skořicový, horká čokoláda  

         Polévka brokolicová s hráškem 
      Džuveč, rohlík, ovoce, koktejl 
                           Chléb, máslo, vejce, čaj 

 
Úterý  Rohlík, tavený sýr, mléko 

          Polévka hovězí s kapáním 
      Pečené kuřecí stehno, brambory, 

             kompot, šípkový čaj  
                          Chléb, se sádlem a pažitkou, čaj 
 

Středa         Chléb, salámová pomazánka, čaj                      
             Polévka gulášová 

Vejce, čočka na kyselo, zelný salát, 
džus, moučník 

           Houska, křenová pomazánka, mléko 
 

Čtvrtek                  Chléb, máslo, plátkový sýr, malcao 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 
Hovězí na houbách, houskový knedlík, čaj  

                         Ovocná přesnídávka, rohlík, čaj 

 
Pátek                   Dalamánek, pomazánkové máslo, mléko 

                     Polévka fazolová 
Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená 
řepa, džus 

           Chléb, mrkvová pomazánka, mléko 



Jídelní lístek 
 

 10. - 14. 10. 2011 
 

Pondělí                Krupicová kaše, ovoce, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 
                   Plovdivské maso, těstoviny, čaj, mrkev  

                 Rohlík, paštiková pomazánka, čaj 
 

Úterý           Chléb, pomazánka z olejovek, čaj 

             Polévka bramborová s masem 
                   Dukátové buchtičky s krémem, čaj, jablko  
           Rohlík, máslo, rajče, caro 

 
Středa           Chléb máslo, šunka, čaj 

                     Polévka čočková  
 Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, džus                   
             zeleninový salát 
  Houska, tvarohová pomazánka s kapií, mléko 
 
Čtvrtek         Koláč tříbarevný, melta 

                     Polévka hovězí s nudlemi 
Hovězí roštěná, dušená rýže, čaj, banán  

            Chléb, česneková pomazánka, čaj 
 
Pátek         Rohlík, máslo, uzený sýr, mléko 

             Polévka pórková 
Slovenské halušky se zelím, vepřové výpečky, 
šípkový čaj 

           Chléb, zeleninová pomazánka, čaj 



Jídelní lístek 
 

  17. - 21. 10. 2011 
 
Pondělí          Houska, vaječná pomazánka, čaj 

             Polévka zeleninová 
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj 

                 Dalamánek, máslo, džem, bílá káva 
 
Úterý  Chléb, hermelínová pomazánka, čaj 

  Polévka krupicová 
              Hamburská kýta, houskový knedlík, džus  
                          Rohlík, pomazánkové máslo, jablko, mléko 
 
Středa          Makový závin, kakao 

              Polévka se sýrovým kapáním 
              Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, ovoce  
 Obložené chlebíčky, čaj  

 
Čtvrtek  Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  

 Polévka rajská 
              Přírodní řízek, bramborová kaše, 

zelenina,                                                
              koktejl 
                          Šlehaný tvaroh, ovoce, čaj 
 
Pátek           Čoko-lupínky s mlékem, čaj 

             Polévka z rozpuštěného droždí 
             Čína z kuřecího masa, dušená rýže, čaj, 

ovoce 
 Houska, tuňáková pomazánka, čaj  
            



Jídelní lístek 
 

 24. - 28. 10. 2011 
 
Pondělí                Chléb, liptovská pomazánka, mléko 

 Polévka kroupová 
Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový 
knedlík, čaj, jablko              

      Celozrnný rohlík, máslo, jablko, čaj 
 
Úterý                  Kobliha, horká čokoláda 

 Polévka česneková  
Vepřová pečeně, brambory, zelenina  
s kukuřicí, džus               
        Chléb, máslo, mrkev, čaj 

Středa           
             Podzimní prázdniny 
Čtvrtek            

                     Podzimní prázdniny  

Pátek          

                     Státní svátek  
 

31. 10. 2011 
Pondělí   Chlebové topinky se sýrem, čaj 

         Polévka hrstková 
      Kapustový karbanátek, brambory, tatarská                                                    
      omáčka, šípkový čaj 
                            Houska, máslo, salám, čaj 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 

 


