
Jídelní lístek 
 

3. - 7. 9. 2012 
 

Pondělí   Krupicová kaše s ovocem, čaj  

        Polévka s drožďovými knedlíčky 
Zapečené těstoviny s uzeninou,  
červená řepa, čaj 

  Chléb s pomazánkou z nivy, mléko 

 
Úterý  Houska se salámovou pomazánkou, čaj 

          Polévka čočková 
Sekaná pečeně, bramborová kaše,  
okurkový salát, čaj 

                          Chléb s máslem a paprikou, mléko          
 

Středa         Chléb s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj                     
             Polévka gulášová 

Dukátové buchtičky s krémem, čaj, ovoce 
                 Chléb s pažitkovou pomazánkou, mléko 

 
Čtvrtek           Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, bílá káva 

 Polévka písmenková 
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj 

                         Dalamánek s máslem a rajče, čaj 

 
Pátek                   Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka rýžová s vejcem 
Smažené rybí filé, brambory, džus, kompot 

           Čoko-lupínky s mlékem, čaj 
 



Jídelní lístek 
 

  10. - 14. 9. 2012 
 

Pondělí                Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  

               Polévka s kapáním 
Párek, hrachová kaše, salát, čaj, moučník 

                 Celozrnné pečivo s pomazánkou z lučiny, mléko   
 

Úterý           Chléb s máslem a strouhaným sýrem, malcao 

             Polévka hrstková 
Kuřecí směs se šunkou a ananasem, rýže,čaj 

                 Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  

 
Středa           Šáteček s náplní, bílá káva 

                     Polévka pórková 
Cikánská hov. pečeně, těstoviny, džus, ovoce 

                 Obložená houska, čaj   
 
Čtvrtek         Rohlík s mrkvovou pomazánkou, čaj 

                     Polévka kuřecí s těstovinou 
Smažený květák, brambory, tatarská 
omáčka, čaj 

                 Chléb s máslem, jablko, kakao 
 
Pátek         Dalamánek s pomazánkovým máslem s kapií, čaj 

             Polévka z vaječné jíšky 
Moravský vrabec, bramborový knedlík,  
špenát, džus     

                  Rohlík s nutelou, mléko 

 



Jídelní lístek 
 

  17. - 21. 9. 2012 
 
Pondělí          Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj     
             Polévka dršťková 

Rýžový nákyp s ovocem, čaj (koktejl)  
                 Houska s křenovou pomazánkou, mléko 

 
Úterý  Celozrnný rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko 

 Polévka nudlová 
       Hovězí maso, rajská omáčka, houskový 

      knedlík, čaj 
                          Chléb s máslem a vajíčkem, čaj 
 
Středa          Makový závin, bílá káva 

             Polévka kroupová 
Zapečené rybí filé se zeleninou a sýrem 
brambory, zelný salát, džus 

                 Chléb s tvarohovou pomazánkou, čaj 
 

Čtvrtek           Dalamánek se šunkovou pomazánkou, čaj    
 Polévka se sýrovým kapáním   

Kuře na paprice, těstoviny, čaj, ovoce 
                         Jogurt s ovocem, rohlík, čaj  

 
Pátek         Obložené chlebíčky, čaj s mlékem 

 Polévka fazolová 
Holandský řízek, bramborová kaše, okurka, 
džus 

                         Palačinky s džemem, čaj 
 



 Jídelní lístek 
  24. - 28. 9. 2012 

 

Pondělí          Rohlík se zeleninovou pomazánkou, čaj 

             Polévka bramborová 
Masová směs, špagety, kečup, sýr, džus 

                 Celozrnná houska s máslem, malcao 
 

Úterý  Kobliha s marmeládou, mléko 

 Polévka hrášková 
       Kuřecí řízek, bramborový salát, čaj 

      ovoce 
                          Houska s paštikovou pomazánkou, čaj 
 

Středa          Celozrnný rohlík s vaječnou pomazánkou, čaj 

             Polévka francouzská 
Rizoto z vepřového masa, mrkvový salát, čaj 

                 Smetánek s piškoty, mléko 
 

Čtvrtek         Chléb se švédskou pomazánkou, čaj   
 Polévka krupicová 

Hamburská kýta, houskový knedlík, džus  
         Rohlík s pomazánkovým máslem, kakao 
 

Pátek        

             STÁTNÍ SVÁTEK 
              
 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


