
Jídelní lístek 
 

  1. - 2. 9. 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrtek         Chléb, pomazánka z olejovek, čaj      
 Polévka frankfurtská 

Bramborové šišky s mákem, bílá káva,   
ovoce 
 Houska, máslo, rajče, čaj 

 
Pátek      Chléb, pomazánka z nivy, čaj  
 Polévka fazolová   

Sekaná pečeně, bramborová kaše, zelenina  
ovocný džus 
           Rohlík, ovocná přesnídávka, čaj  

 
 
 
 
 



Jídelní lístek 
 

  5. - 9. 9. 2011 
 

Pondělí   Houska, křenová pomazánka, čaj 

         Polévka hovězí s kapáním  
Rizoto z kuřecího masa, zelenina, džus 

  Chléb, sádlo, pažitka, čaj 

 
Úterý  Kobliha, kakao 

 Polévka zeleninová 
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj 

                          Chléb, máslo, vejce, čaj          
 

Středa         Chléb, drožďová pomazánka, čaj                       
             Polévka rajská s rýží 

Zapečené těstoviny, zeleninový salát, čaj 
           Čoko-lupínky s mlékem  

 
Čtvrtek           Chléb, mrkvová pomazánka, čaj   
 Polévka čočková 

Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka, 
pomerančový džus 

            Rohlík, medové máslo, bílá káva 

 
Pátek                   Houska, pomazánka z taveného sýra, čaj 
                     Polévka hovězí s těstovinami 

Párek, hrachová kaše, okurka, čaj, zákusek 
           Šlehaný tvaroh, piškoty, ovoce, čaj 
 



Jídelní lístek 
 

  12. - 16. 9. 2011 
 

Pondělí  Chléb, máslo, šunka, mléko  

 Polévka rýžová s vejcem 
Rybí filé s brokolicí a sýrem, bramborová 
kaše, džus  

                 Chlebové topinky se sýrem, čaj  
 

Úterý           Rohlík, pomazánka z lučiny, čaj 

             Polévka s drožďovými knedlíčky  
Hovězí na zázvoru, dušená rýže, čaj, ovoce 

           Chléb, česneková pomazánka, čaj  

 
Středa           Šáteček s náplní, bílá káva 

                     Polévka zelná 
Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát 
džus 

           Rohlík, máslo, zelenina, čaj   
 
Čtvrtek         Chléb, tuňáková pomazánka, čaj 
                     Polévka rychlá 

Buchty s tvarohem a mákem, kakao, ovoce  
           Houska, máslo, plátkový sýr, mléko 

 
Pátek         Celozrnné pečivo, pomazánkové máslo, mléko  

             Polévka ze zeleného hrášku 
Masová směs, špagety, sýr, čaj           

           Chléb, máslo, mrkvový salát, čaj 



Jídelní lístek 
 

  19. - 23. 9. 2011 
 
Pondělí          Chléb, šunková pěna, čaj    
             Ruský boršč 

Brambory s tvarohem, mléko, banán 
           Lívance, kakao 

 
Úterý  Dalamánek, pomazánkové máslo s kapií, mléko 
  Polévka brokolicová 

Asijská pánev se zeleninou, dušená rýže 
šípkový čaj              

                          Houska, vaječná pomazánka, čaj  
 
Středa          Chléb, pomazánka z ryb v tomatě, čaj 

             Polévka česneková s chlebem 
Kuře na paprice, těstoviny, džus 

           Rohlík, máslo, rajče, mléko 
 
Čtvrtek           Koláč tlačený, bílá káva 
 Polévka krupicová 

Hovězí svíčková, houskový knedlík, čaj 
            Chléb, máslo, strouhaný sýr, čaj 
 

Pátek         Houska, zeleninová pomazánka, čaj  
 Polévka hrstková 

Přírodní řízek, bramborová kaše, třešňový 
kompot, čaj  

            Chléb, ochucené pomazánkové máslo, čaj 
 



 Jídelní lístek 
 

  26. - 30. 9. 2011 
 
Pondělí          Loupák, kakao 
             Polévka z vaječné jíšky 

Vepřová krkovice, bramborový knedlík, zelí, 
džus  

           Celozrnné pečivo, celerová pomazánka, čaj 
 
Úterý  Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj  

 Polévka bramborová  
Rýžový nákyp s meruňkami, čaj 

                          Rohlík, tvarohová pomazánka, zelenina, mléko 
 
Středa           

             Státní svátek 
   

            
 
Čtvrtek          Obložená houska, zelenina, čaj 

 Polévka hrachová s houskou 
Smažené rybí filé, brambory, tatarka, čaj 

           Perník, malcao, ovoce 
 

 

Pátek            Chléb, hermelínová pomazánka, čaj 

 Polévka nudlová 
Masové koule, rajská omáčka, těstoviny, džus 

           Rohlík, máslo, mrkev, čaj 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


