
 
Jídelní lístek 

 

  1. - 3. 2. 2012 
 
 
 
 
 
 

Středa         Chléb s pomazánkou z tresčích jater, čaj 
             Polévka gulášová 

Žemlovka s jablky a tvarohem, kakao 
           Rohlík s pomazánkou s kapií, čaj 

 
Čtvrtek         Celozrnné pečivo s mrkvovou pomazánkou, čaj 
 Polévka pórková 

Segedínský guláš, houskový knedlík, džus 
 Chléb s máslem a džemem, bikava 

 
Pátek      Rohlík s ovocným jogurtem, čaj   

Polévka fazolová  
Přírodní řízek, bramborová kaše, okurka, 
ovocný čaj 
          Chlebové topinky se sýrem, čaj 

 
 
 
 
 
 



Jídelní lístek 
 

  6. - 10. 2. 2012 
 

Pondělí   Vločková kaše, ovoce, čaj 

         Polévka čočková 
Zapečené těstoviny s uzeninou, zelný salát, 
musli tyčka, džus 

  Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko 

 
Úterý  Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

 Polévka krupicová 
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, 
brusinky, čaj, mandarinka 

                          Chléb s máslem, rajče, mléko          
 

Středa         Šáteček s náplní, kakao 
             Polévka rajská  

Kuřecí čína, dušená rýže, džus 
           Dalamánek s žervé a pažitkou, čaj 

 
Čtvrtek           Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj 
 Polévka hrachová s houskou 

Rybí filé v česnekovém těstíčku, brambory,  
tatarská omáčka, čaj, ovoce 

            Rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, mléko 

 
Pátek                   Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 
                     Polévka brokolicová  

Moravský vrabec, bramborový knedlík,  
špenát, čaj 

           Lívance, kakao 



Jídelní lístek 
 

  13. - 17. 2. 2012 
 

Pondělí  Celozrnné pečivo s pomazánkou z lučiny, mléko 

  Polévka rychlá 
Dukátové buchtičky s krémem, čaj, jablko       

                 Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  
 

Úterý           Houska s máslem a strouhaným sýrem, mléko 

             Polévka kroupová 
Pečené kuře, brambory, kompot, džus 

           Chléb s máslem, mrkvový salát, čaj  

 
Středa           Dalamánek se šunkovou pěnou, čaj 

                     Polévka bramborová s houbami 
Vejce, čočka na kyselo, zelný salát, čaj 
moučník 

            Rohlík s křenovou pomazánkou, mléko 
 
Čtvrtek         Koláč tlačený, bikava 
                     Polévka se sýrovým kapáním 

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny, 
ovocný čaj 

           Obložená houska, čaj s mlékem   
 
Pátek         Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj 

             Polévka zeleninová s hvězdičkami 
Vepřový závitek, dušená rýže, džus, ovoce          

           Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  
 



Jídelní lístek 
 

  20. - 24. 2. 2012 
 
Pondělí            
             Polévka rýžová s vejcem 

Vepřový guláš s těstovinou, čaj 

            
 
Úterý   
 Polévka frankfurtská 

Rizoto z vepřového masa, červená řepa, čaj  
                           
 
Středa           

             Polévka ze zeleného hrášku 
Vepřový řízek, brambory, okurka, čaj 

            
 
Čtvrtek            
 Polévka hovězí nudlová   

Hovězí maso, křenová omáčka, bramborový 
knedlík, čaj 

             
 

Pátek          
 Polévka z rozpuštěného droždí 

Uzená krkovice, houskový knedlík,  
červené zelí, čaj 

             
 



 Jídelní lístek 
 

  27. - 29. 2. 2012 
 
Pondělí          Chléb s máslem a salámem, čaj 

             Krkonošská zelňačka 
Džuveč, rohlík, čaj, pomeranč 

           Chléb s pomazánkou z taveného sýra, čaj 
 
Úterý  Kobliha, kakao 
 Polévka česneková s chlebem 

Masová směs, špagety, džus  
                          Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj 
 
Středa          Šlehaný tvaroh s piškoty, ovoce, čaj 

             Polévka rybí 
Řízek naruby, brambory, červená  
řepa, koktejl 

           Celozrnná houska s máslem, bílá káva 
 

 
 
 
 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


