
 
 

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

Jídelní lístek 
2. - 6. 2. 2015 

 
Pondělí   Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) 

         Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) 
Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový 
knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) 

              Chléb s máslem a rajče, čaj (1,7) 
 
Úterý         Celozrnné pečivo s pomazánkou z karotky, malcao (1,7,11) 

          Polévka rýžová (3,9) 
Milánské špagety se strouhaným sýrem,  
jahodový nápoj, pomeranč (1,3,7) 

                          Ovocné pyré s piškoty, čaj (1,3)        
 
Středa         Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (1,4,7) 
             Polévka fazolová (1,9) 

Obalovaný květák, brambory, tatarská omáčka, 
           šípkový čaj (1,3,7) 

                   Rohlík s pomazánkovým máslem a okurkou, kakao (1,7) 
 
Čtvrtek                  Houska s budapešťskou pomazánkou, mléko (1,7) 

 Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) 
Hovězí roštěná, rýže, rajče, citrónový čaj (1) 

                            Rohlík s ovocnou miskou, čaj (1) 
 

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

                     Polévka rybí (1,3,9) 
Bavorské vdolečky s džemem a tvarohem, kakao, 
(čaj) jablko, (1,3,7) 

           Grahamový chléb s plátkovým sýrem, mléko (1,7) 



 
 

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

Jídelní lístek 

  9. - 13. 2. 2015 
 

Pondělí                Celozrnné pečivo se zeleninovou pomazánkou, čaj  (1,7,9,11) 

               Polévka francouzská (1,9) 
Vejce, koprová omáčka, brambory, jablečný čaj  
se skořicí, banán (1,3,7) 

                Chléb s máslem a džemem, mléko (1,7) 
 
Úterý               Rohlík s pomazánkou z lučiny,  malcao (1,7) 

             Polévka bramborová (1,7,9) 
Dušená šunka, hrachová kaše, zelný salát s kapií 
čaj s citrónem, moučník (1,3,7) 

                 Čoko-lupínky s mlékem, čaj (1) 
 
Středa                    Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                     Polévka krupicová s noky (1,3,7,9) 
Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík 
brusinky, mandarinkový nápoj (1,3,7,9,10)   

                  Toustový chléb s máslem a okurkou, voda (1,3,7) 
 
Čtvrtek                Makový závin, bílá káva (1,3,7)                     

                     Polévka rajská (1) 
Zapečené rybí filé se zeleninou a sýrem, 
bramborová kaše, salát z čínského zelí, čaj (1,4,7) 

                 Chléb se sádlem, čaj (1)       
 
Pátek         Houska s pomazánkou z červené čočky a zelenina, čaj (1,7) 

             Polévka s drožďovými knedlíčky (3,9) 
Vepřové na houbách, rýže, černý čaj, kiwi (1,7)                 

                  Chléb se sýrovou pomazánkou, rajče, mléko (1,7) 



 
 

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

Jídelní lístek 
  16. - 20. 2. 2015 

 
Pondělí          Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4)  
                      Polévka hrstková (1,9) 
             Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, 
             bílá káva, (čaj), (1,3,7)             

                   Cereální rohlík s pomazánkovým máslem a okurka, mléko (1,7,11) 
 
Úterý  Houska s paštikovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 Polévka pórková s hráškem (1,3,7) 
       Kuřecí maso po tulonsku, špecle, šípkový čaj (1,7)   

      strouhaná mrkev 
                          Rohlík s medovým máslem, mléko (1,7) 
 
Středa                   Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                      Polévka čočková (1,9) 
             Pečený králík, bramborový knedlík, špenát 
             pomerančový nápoj (koktejl), (1,3,7) 

                  Piškoty s ovocným salátem, čaj (1,7,9) 
 

Čtvrtek                   Celozrnná houska s pomazánkou z kořenové zeleniny, čaj (1,7,9,11) 

                      Polévka česneková s chlebem (1) 
     Mexický guláš, rýže, citrónový čaj, jablko (1,7)                   

                         Toustový chléb s máslem a rajče, kakao (1,3,7) 
 

Pátek                    Chléb s drůbeží pomazánkou, mléko (1,7) 

                      Polévka gulášová z droždí (1,3,7,9) 
             Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka,  
             meduňkový čaj, musli tyčinka (1,3,6,7,8,12) 
                              Rohlík s jáhlovou pomazánkou, zelenina, čaj (1,3,7) 



 
 

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

Jídelní lístek 

  23. - 27. 2. 2015 
 

Pondělí                Obložený chléb, rajče, čaj (1,7)    

             Polévka brokolicová krémová (1,7,9) 
Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, 
ovocný kompot, jahodový nápoj (1,3,7) 

                  Vločko-pohanková kaše, ovoce, čaj (1,7)  
 
Úterý  Rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko (1,7,)              

 Polévka nudlová (1,3,9) 
        Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík, 

       mandarinkový nápoj (1,3,7)                   
                          Chléb s máslem a vajíčko, čaj (1,3,7)   
 
Středa                   Celozrnné pečivo s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj (1,4,7,11) 

             Polévka zeleninová s jáhly (1,9) 
Krůtí čína, rýže, meduňkový čaj, jablko (1,3,7,8,9)      

                    Rohlík s apetitem, mléko (1,7) 
 

Čtvrtek                Chléb s paprikovou pomazánkou, mléko                 

 Polévka ruský boršč (1,7,9)    
Pečivo, čočka na kyselo, zelný salát (sombrero) 
moučník, čaj s citrónem (1,3,7) 
         Chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, čaj (1,7) 
 

Pátek      Chléb s pomazánkou ze strouhaného sýra, malcao (1,7) 

                         Polévka hrachová s houskou (1,9) 
             Vepřenky, brambory, zeleninová obloha, hořčice,  
             nápoj černý rybíz (1,3,7,10)                 

            Rohlík s mrkvovým salátem, čaj (1,7) 
Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 
 

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


