
Jídelní lístek 
 

   1. - 4. 2. 2011 
 

 
 
 
 
 
 

Úterý            Rohlík s šunkovou pěnou, čaj 
 Polévka dršťková 

Rýžový nákyp s meruňkami, koktejl  
            Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 
 

Středa         Loupák s máslem, kakao              
        Polévka hrstková 

Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, 
jablko, čaj  

          Chléb s máslem a vajíčkem, čaj 
 

Čtvrtek       Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 Polévka kuřecí s těstovinou 
Smažený květák, brambory, tatarka, obloha, 
džus 
 Obložená celozrnná houska, mléko  

 
 

Pátek         Vločková kaše, ovoce, čaj 

 Polévka zeleninová 
Vepřové maso s křenovou omáčkou, bramborový 
knedlík, čaj 

  Rohlík s máslem, jablko, čaj  
 



Jídelní lístek 
  7. – 11. 2. 2011 

 

Pondělí  Závin makový, horká čokoláda 
 Polévka brokolicová  

Kuřecí řízek zapečený se šunkou, broskví a 
sýrem, bramborová kaše, obloha, čaj  

          Celozrnný rohlík s máslem, mrkev, čaj šípkový  

 
Úterý            Chléb se salámovou pomazánkou, čaj 

Polévka hovězí s kapáním 
Hrachová kaše, uzená kýta, okurka, zákusek, 
džus 

            Houska s ochuceným pom. máslem, mléko 
 

Středa         Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, melta              
 Polévka krupicová s vejcem 
 Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj 

          Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj 
 

Čtvrtek       Houska s vajíčkovou pomazánkou, mléko 

 Polévka čočková 
Sekaná pečeně, brambory, mrkvový salát 
s jablky, džus  

  Smetánek, piškoty, čaj 
 
 

Pátek         Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj   

 Polévka česneková s chlebem   
Kuře na paprice, těstoviny, ovoce, koktejl 
 Čokolupínky s mlékem, čaj 



Jídelní lístek 
  21. - 25. 2. 2011 

 

Pondělí  Chléb se sýrovou pomazánkou, čaj 

 Polévka z vaječné jíšky 
Segedínský guláš, houskový knedlík, ovoce,  
džus 

           Lívance, melta 
 
Úterý            Chlebové topinky s česnekem a sýrem, čaj            
 Polévka gulášová 

Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, čaj   
             Houska s paštikovou pomazánkou, džus 
 
Středa         Chléb s pomazánkou z olejovek, džus 

 Polévka pórková 
Hovězí roštěná, dušená rýže, müsli tyčinka,  
čaj 

          Šlehaný tvaroh s piškoty, ovoce, čaj 

 
Čtvrtek       Rohlík s medovým máslem, kakao 

         Polévka bramborová s houbami 
Zapečené těstoviny, zelný salát s koprem, džus    

  Chléb s pomazánkou z lučiny, čaj 
 
Pátek         Houska s máslem a šunkou, čaj 
 Polévka hrachová  

Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot, 
koktejl 

                          Chléb s křenovou pomazánkou, mléko 



Jídelní lístek 
  14. - 18. 2. 2011 

 
Jarní prázdniny 

 
28. 2. 2011 

 

Pondělí  Houska s pomazánkou z nivy, čaj 

 Polévka rýžová s vejcem  
Vepřový vrabec, bramborový knedlík, špenát, 
čaj    
  Palačinky s džemem, bílá káva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
 


