
 

 

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

Jídelní lístek 
1. - 2. 10. 2015 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek                Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko (1,7) 

 Polévka ze zeleného hrášku (1,7) 

Kuřecí řízek, brambory, mrkvový salát,  

rybízový čaj (1,3,7) 
                              Rohlík s perlou, ovoce, voda (1,7) 

 

Pátek                    Vánočka, bílá káva (1,3,7,8) 

                     Polévka slepičí (9) 

Plovdivské maso, těstoviny, jablko, 

ananasový nápoj (1,3,7) 
                Toustový chléb s pomazánkovým máslem a rajče, mléko (1,3,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  5. - 9. 10. 2015 
 

Pondělí                Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kakao (1,7) 

               Polévka hovězí nudlová (1,3,7,9) 

Dušená šunka, hrachová kaše, míchaný  

zeleninový salát, pomerančový nápoj (1,7) 
                Ovocná miska s piškotem, čaj (1,3,7) 

 

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

             Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9) 

Kuřecí maso s těstovinami Penne a peperonátou, 

mandarinkový nápoj (1,3,7) 
                 Houska s medovým máslem, mléko (1,7) 

 

Středa                  Vločková kaše s ovocem, čaj (1,7) 

                     Polévka zelná (1,7) 

Hejk na másle, bramborová kaše, třešňový 

kompot, šípkový čaj (1,4,7) 
                 Chléb s paprikovou pomazánkou, malcao (1,7) 

 

Čtvrtek              Celozrnná houska s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko(1,7,11)                      

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

Roštěná hovězí pečeně, rýže, kapie, čaj (1,7)  
                Toustový tmavý chléb s máslem, banán, bílá káva (1,7)       

 

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

             Polévka gulášová (1,7,9) 

Buchty s povidly a tvarohem, kakao, ovoce (1,3,7)                  
                  Rohlík s máslem a mrkev, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  12. - 16. 10. 2015 

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

                      Polévka zeleninová s kuskusem (1,7,9) 

             Vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát                               

             nápoj lesní směs (mléko),(1,3,7)  
                   Jogurt s rohlíkem, čaj (1,7)  

 

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

 Polévka mrkvová (1,7,9) 

       Kuřecí maso s čínskou zeleninou, dušená rýže, 

      šípkový čaj, banán (1,3,7) 
                          Rohlík s máslem a jablko, caro (1,7) 

 

Středa                   Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) 

                      Polévka fazolová (1,7,9) 

             Čevabčiči, brambory, hořčice, zelenina, 

             mandarinkový nápoj (koktejl), (1,3,7,10) 
                  Smetánek s piškoty, čaj (1,3,7) 

 

Čtvrtek                   Houska s máslem a plátkový sýr, bílá káva (1,7) 

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

             Segedínský guláš, houskový knedlík 

             malinový nápoj, (1,3,7)             
           Chléb s křenovou pomazánkou, čaj (1,7) 
 

Pátek                   Celozrnné pečivo s mrkvovou pomazánkou, mléko (1,3,7,11) 

                      Polévka hrstková (1,7,9) 

             Obalované rybí filé (prsty) bramborová kaše                                                                                                         

             broskvový kompot, meduňkový čaj (1,3,4,7,) 
                              Loupák, bílá káva (1,3,7) 



 

 

Čísla v závorce označují alergeny. Seznam je umístěn pod jídelníčkem. 
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  19. - 23. 10. 2015 
 

Pondělí                Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) 

             Polévka bramborová (1,7,9) 

Rýžová kaše s cukrem a kakaem,  

ovoce, šípkový čaj (1,7) 
                  Rohlík s pomazánkovým máslem a okurka, mléko (1,7) 

 

Úterý  Houska s pomazánkou z nivy, bílá káva (1,7)                 

 Polévka s krupicovými noky (1,3,7,9) 

        Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj (1,3,7,9,10)              
                          Míchané ovoce, čaj   

 

Středa                   Cereální rohlík s pomazánkovým máslem s kapií, mléko (1,7,11) 

             Polévka rýžová (1,3,7,9) 

Masová směs, špagety, kečup, strouhaný sýr, 

ananasový nápoj, jablko (1,3,7)       
                    Čoko-lupínky s mlékem, voda (1,7) 

 

Čtvrtek                Houska s máslem a džemem, mléko (1,7) 

 Polévka z červené čočky (1,7,9)    

Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka,  

mandarinkový nápoj, (koktejl), (1,3,7,10) 
         Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj (1,7) 
 

Pátek      Chléb se zeleninovou pomazánkou s jáhly, čaj (1,3,7,9) 

                         Polévka brokolicová krémová (7) 

             Povidlová omáčka, uzené maso, bramborový  

             knedlík, rybízový čaj (1,3,7)                 
            Rohlík s máslem a jablko, voda (1,7) 
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  26. - 30. 10. 2015 
 

Pondělí                Obložená houska se zeleninou, kakao (1,7) 

             Polévka špenátová (1,3,7) 

Kuřecí stehno, dušená rýže, okurka,  

citrónový čaj (1,7)       
                    Kukuřičný chléb se sýrem, mléko (1,7)           

 

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

 Polévka rajská (1,3,7) 

        Přírodní plátek, bramborová kaše, červená      

       řepa, mandarinkový nápoj (1,7)                   
                          Rohlík s pomazánkovým máslem, rajče, bílá káva (1,7)   

 

Středa                    

                  Státní svátek 

 

 

Čtvrtek                   Chléb s pomazánkou z lučiny, mléko (1,7) 

                      Polévka jáhlová (1,7,9) 

             Plněné bramborové knedlíky s masem, 

             kysané zelí, čaj, (1,3,7)             
           Houska s bylinkovým máslem, čaj (1,7) 

 

Pátek                   Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (1,4,7) 

                      Polévka francouzská (1,7,9) 

             Nudle s mákem a cukrem, kakao (1,3,7) 
                              Rohlík s máslem a okurka, bílá káva (1,7) 

 

        Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
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