
Jídelní lístek 
 

  1. - 5. 10. 2012 
 

Pondělí   Závin skořicový, horká čokoláda  

         Polévka rajská s rýží  
Smažený sýr, brambory, tatarka, čaj 

  Obložená houska, čaj 

 
Úterý  Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 

 Polévka zeleninová s kuskusem 
 Vepřové na houbách, dušená rýže, rajče 
 šípkový čaj, ovoce 

                          Rohlík, ovocný jogurt, mléko 
 

Středa         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, mléko                      
             Polévka bramborová 

Opečený párek, čočka na kyselo, okurka 
čaj, musli tyčinka 

           Chléb s máslem, mandarinka, čaj 
 
Čtvrtek           Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 
 Polévka se sýrovým kapáním 

Hovězí guláš, houskový knedlík, džus  
            Rohlík s ochuceným pomazánkovým máslem, mléko 

 
Pátek                   Dalamánek s vajíčkovou pomazánkou,  čaj 
                     Polévka hovězí nudlová 

Buchty s povidly a tvarohem, kakao, jablko 
           Chléb s perlou a rajče, čaj 



Jídelní lístek 
 

  8. - 12. 10. 2012 
 

Pondělí  Houska se sýrovou pomazánkou, mléko 

 Polévka s drožďovými knedlíčky 
      Kuřecí plátek na paprice, bramborový 
 knedlík, džus 
      Chléb s máslem, ovoce, čaj 

 

Úterý           Chlebové topinky se sýrem, okurka, čaj  

             Polévka zelná 
      Džuveč, rohlík, čaj, mandarinka 

           Rohlík s máslem a šunkou, bílá káva 

 
Středa           Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka hrachová s houskou  
 Vepřová pečeně, brambory, dušená mrkev, čaj 
  Čokoládové lupínky s mlékem, čaj 
 
Čtvrtek         Koláč tříbarevný, melta 
                     Polévka hovězí s kapáním 

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny, džus 
            Chléb s vaječnou omeletou, okurka, čaj 
 
Pátek         Vločková kaše s ovocem, čaj 

             Polévka čočková 
Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, obloha, 
čaj (koktejl) 

           Houska s hermelínovou pomazánkou, čaj 



Jídelní lístek 
 

  15. - 19. 10. 2012 
 
Pondělí          Chléb s křenovou pomazánkou, čaj 

             Polévka květáková 
Boloňské špagety se sýrem, čaj, banán 

           Bábovka, kakao 
 
Úterý  Rohlík se šunkovou pěnou, čaj s mlékem   
 Polévka krupicová 

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
brusinky, čaj s citrónem 

                          Chléb s máslem a mrkev, čaj 
 
Středa          Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

             Polévka rychlá 
Žemlovka s jablky a tvarohem, kakao  

 Obložené chlebíčky se zeleninou, čaj  

 
Čtvrtek  Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  
 Polévka brokolicová 

Vepřový závitek s rýží, strouhaná mrkev, čaj 
                          Rohlík s máslem a lučinou, mléko 
 
Pátek           Houska se zeleninovou pomazánkou, mléko 

             Polévka fazolová 
Vepřenky, brambory, obloha, čaj (koktejl) 

 Chléb s pomazánkou z rybiček v tomatě, čaj  
            



Jídelní lístek 
 

 22. - 26. 10. 2012 
 
Pondělí          Semínkový rohlík s pomazánkou s kapií, bílá káva 

 Krkonošská zelňačka 
Pečené kuřecí stehno, rýže, mrkvový salát, 
džus 

      Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 
Úterý   Kobliha, kakao 

 Polévka slepičí s jáhly 
Kovbojský guláš, těstoviny, čaj, ovoce              
     Chléb s liptovskou pomazánkou, čaj 

 

Středa          Houska s máslem a šunkovým salámem, čaj 

             Polévka z vaječné jíšky 
Povidlová omáčka s uzenou krkovicí, 
bramborový knedlík, čaj 

           Chléb s pomazánkou z taveného sýra, mléko 

 
Čtvrtek            

                     Polévka kroupová 
             Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka 
             čaj s citrónem   
  
 
Pátek          
                     Polévka frankfurtská 
             Kuřecí maso na bylinkách, brambory, čaj 
 

 



 
 

Jídelní lístek 
 

 29. - 31. 10. 2012 
 
Pondělí          Loupák,  jablko,  bílá káva 

 Polévka rýžová 
Rybí filé na kari se smetanou, brambory, 
čaj, paprika 

      Chléb s máslem a vařeným vejcem, mléko 

 
Úterý   Chléb s tvarohovou pomazánkou, mléko 

 Polévka pórková 
Hovězí roštěná, houskový knedlík, džus              
     Ovocná přesnídávka s piškoty, čaj 

 

Středa          Celozrnné lupínky s ovocem a mlékem, čaj 

             Polévka česneková s chlebem 
Slovenské halušky, vepřové výpečky, zelí  
ovocný čaj 

           Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


