
Jídelní lístek 
 

  1. - 3. 10. 2014 
 

 

 

 

 

 
 

 

Středa          Loupák, bílá káva 

 Polévka pórková krémová 

Vepřové na hříbkách, dušená rýže, paprika, 

pomerančový nápoj, jablko 
      Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 

Čtvrtek           Celozrnný rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko 

 Polévka z červené čočky 

             Holandský řízek, bramborová kaše, červená 

             řepa, malinový nápoj 
                    Chléb s máslem a karotka, čaj 

 
Pátek                   Chléb s pomazánkou z májky, čaj 

                     Polévka rýžová s vejcem 

      Kuře na paprice, špecle, šípkový čaj  
           Rohlík s máslem a marmeládou, mléko 

 



Jídelní lístek 
 

  6. - 10. 10. 2014 
 

Pondělí Chléb s rybí pomazánkou, paprika, čaj                      

             Polévka bramborová 

Buchty s povidly a tvarohem, kakao, (čaj) 

banán 
           Kukuřičný chléb s pomazánkovým máslem, čaj 

 

 

Úterý           Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 

             Polévka zeleninová s kuskusem 

Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj 
           Rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj 

 

Středa           Celozrnná houska s máslem a plátkovým sýrem, malcao 

                     Polévka s drožďovými knedlíčky 

 Filé se smetanovou omáčkou, brambory, rajče, 

             list salátu, pomerančový nápoj 
  Přesnídávka s rohlíkem, čaj 

 

Čtvrtek        Houska s drůbeží pomazánkou, čaj 

                     Polévka zelná 

             Špagety po boloňsku se sýrem, rybízový čaj 
            Chléb s žervé, okurka, mléko 

 

Pátek         Chléb s liptovskou pomazánkou, rajče, mléko 

             Polévka česneková s chlebem 

Vepřový závitek, rýže, strouhaná mrkev, čaj 
           Bábovka, jablko, bílá káva 



Jídelní lístek 
 

  13. - 17. 10. 2014 
 

Pondělí          Celozrnné pečivo se zeleninovou pomazánkou, mléko 

             Polévka jáhlová 

Masové výpečky, halušky se zelím, černý čaj 

           Rohlík s ovocným salátem, čaj 

 

Úterý  Šáteček s tvarohem, bílá káva   

 Polévka fazolová 

Zeleninové rizoto, salát z červené řepy, 

čaj s citrónem, ovoce 
                          Chléb se švédskou pomazánkou, čaj 

 

Středa          Houska s pomazánkou z červené čočky, čaj 

             Polévka se sýrovým kapáním 

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny,  

jablečný čaj se skořicí 
 Chléb s bylinkovým máslem, mléko 

 

Čtvrtek  Chléb s máslem a plátkovým sýrem, mléko 

 Polévka květáková 

Krůtí řízek, brambory, tatarská omáčka,  

pomerančový nápoj 
                          Rohlík s nutelou, čaj 

 

Pátek           Čokolupínky s mlékem 

             Polévka hovězí nudlová 

Dušená šunka, hrachová kaše, okurka, 

mandarinkový nápoj, moučník 
 Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj 



Jídelní lístek 
 20. - 24. 10. 2014 

 

Pondělí          Šlehaný tvaroh s piškoty, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 

Pečené kuře ala bažant, brambory, ananasový 

kompot, rybízový čaj 
      Rohlík s paprikovou pomazánkou, mléko 

 

Úterý   Celozrnná houska s pažitkovou pomazánkou, malcao 

 Polévka krupicová 

Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový 

knedlík, brusinky, indický čaj s citrónem 

     Toustový chléb obložený zeleninou, čaj 

 

Středa          Vánočka, bílá káva 

             Polévka rajská 

Rybí prsty, bramborová kaše, mrkvový salát,  

šípkový čaj s rakytníkem 
           Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 

Čtvrtek           Chléb s celerovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka zeleninová s bulgurem 

             Zbojnické vepřové maso, rýže, malinový  

             nápoj, mandarinka 
                                 Ovocný jogurt a rohlík, čaj 

 

Pátek         Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka brokolicová krémová      

             Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem,          

             kakao (čaj s citrónem) 
                                 Houska s pomazánkou z kořenové zeleniny, čaj 



 

Jídelní lístek 
 

 27. - 31. 10. 2014 
 

Pondělí          

Polévka mrkvová  

Zapečené těstoviny s uzeninou, okurka, čaj 
 

Úterý   

  

                  Svátek               
      

Středa           

                   Polévka kuřecí s rýží 

             Plovdivské maso, těstoviny, čaj 
            

Čtvrtek           Jáhlová kaše s ovocem, čaj 

                     Polévka s kapáním 

             Vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí 

             šípkový čaj s citrónem 
                                 Chléb s máslem a okurkou, bílá káva 

 

Pátek                    Chléb s vaječnou pomazánkou s mrkví, mléko 

                     Krkonošská zelňačka  

             Smažený sýr, brambory, tatarka,   

             ovocný čaj 
                                 Rohlík s šunkovou pěnou, čaj 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
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