
Jídelní lístek 
  1. – 5. 9. 2014 

 

Pondělí   Chléb s pomazánkou z nivy, mléko     

         Polévka bramborová 

Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená 

řepa, jahodový nápoj 

  Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj 

 

Úterý  Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 

 Polévka hovězí nudlová 

Koprová omáčka, hovězí maso, houskový 

knedlík, rybízový čaj 
                          Celozrnný rohlík s máslem a rajče, čaj s citrónem 

 

Středa         Ovocná miska s jogurtem, čaj 

                     Polévka z červené čočky se zeleninou 

Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový 

salát, černý čaj s citrónem 
           Chléb s ramou a plátkovým sýrem, mléko 

 

Čtvrtek           Vánočka,  malcao 

             Polévka pórková 

Vepřové kotleta po italsku, těstoviny, 

pomerančový nápoj, jablko  
  Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj 

 

Pátek                  Celozrnná houska, vaječná pomazánka, čaj 

 Polévka drůbeží s cizrnou 

Smažený květák, brambory, tatarská 

omáčka, šípkový čaj 
                          Toustový chléb se zeleninovou oblohou, mléko 



Jídelní lístek 
  8. - 12. 9. 2014 

 

Pondělí  Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko 

 Polévka fazolová 

Rybí filé na másle, brambory, rajčatový 

salát, rybízový čaj, (koktejl) 
                 Houska s máslem a jablko, čaj 

 

Úterý           Chléb s drůbeží pomazánkou a okurka, čaj 

             Polévka zeleninová s bulgurem 

Buchtičky s krémem, malinový nápoj, švestky   
           Rohlík s čočkovou pomazánkou se zeleninou, čaj 

 

Středa           Dalamánek s pomazánkovým máslem a okurkou, malcao 

                     Polévka brokolicová krémová 

Krůtí plátek na bazalce, rýže, baby karotka 

nápoj lesní směs 
           Rohlík s ovocným jogurtem, čaj 

 

Čtvrtek         Chléb s drožďovou pomazánkou, rajče, čaj 

 Polévka kroupová 

Povidlová omáčka, uzená krkovice, 

bramborový knedlík, broskvový čaj 

                          Houska s křenovou pomazánkou, mléko 

 

Pátek         Krupicová kaše s ovocem, čaj 

             Polévka s drožďovými knedlíčky 

Vejce (bagetka) čočka na kyselo, zelný salát 

s kapií a jablky, šípkový čaj  
           Rohlík s pomazánkovým máslem s bylinkami, kakao 



Jídelní lístek 
  15. - 19. 9. 2014 

 

Pondělí          Houska s pomazánkou z kořenové zeleniny, mléko  

 Polévka z vaječné jíšky 

Masová směs se zeleninou, špagety, kečup, 

sýr, mandarinkový nápoj, banán  
     Smetánek s piškoty, čaj 

 

Úterý  Chléb s rybí pomazánkou, čaj 

 Polévka rajská s rýží 

 Kapustový karbanátek, brambory, tatarská   

             omáčka, pomerančový nápoj 
            Kukuřičný chléb se sýrem, okurka, mléko 

 

Středa          Chléb s tvarohovou pomazánkou a rajče, malcao 

 Polévka krupicová 

Zvěřina na divoko, houskový knedlík, šípkový 

čaj, jablko 
                    Rohlík s máslem a džemem, mléko   

 

Čtvrtek           Rohlík s pomazánkou ze zeleniny s pohankou, čaj 

  Polévka se sýrovým kapáním 

Španělský ptáček naruby, rýže, indický čaj 
           Chléb s máslem a kedluben, bílá káva 

 

Pátek         Makový závin, kakao 

Polévka ze zeleného hrášku 

Přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše, 

mrkvový salát, citrónový nápoj 

           Celozrnná houska s žervé, meloun, čaj 

 

 



 Jídelní lístek 
  22. - 26. 9. 2014 

 

Pondělí          Dalamánek s tuňákovou pomazánkou, čaj 

 Polévka rychlá 

 Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá 

      káva, (čaj s citrónem) 
     Chléb s máslem a mrkev, mléko        

 

Úterý  Rohlík s celerovou pomazánkou a rajče, mléko 

             Polévka mrkvová 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí, 

mandarinkový nápoj 
           Chléb s máslem a vajíčkem, ředkvička, čaj 

 

Středa          Houska s šunkovou pěnou a okurka, kakao 

             Polévka hrstková 

Ryba mahi mahi, bramborová kaše, třešňový 

kompot, pomerančový nápoj, (koktejl) 
           Chléb se sádlem a pažitkou, čaj 

 

Čtvrtek         Vločková kaše s ovocem, čaj 

 Polévka špenátová 

Kuřecí stehno, rýže, zelný salát s kukuřicí 
 Chléb s pomazánkou z lučiny, bílá káva 

 

Pátek      Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, kapie, mléko 

             Polévka zeleninová s kuskusem 

Kovbojské fazole s vepřovým masem, 

těstoviny, citrónový čaj 
           Perník, mléko 

 

 



 

 Jídelní lístek 
  29. - 30. 9. 2014 

 

Pondělí          Musli s ovocem a mlékem, čaj 

 Polévka gulášová 

 Zeleninové lečo, brambory, mandarinkový  

      nápoj, tvarohový moučník 
     Obložená houska se zeleninou, čaj  

 

Úterý  Chléb se švédskou pomazánkou, mléko 

             Polévka hovězí s jáhly 

Křenová omáčka, hovězí maso, bramborový 

knedlík, čaj s citrónem 
           Rohlík s ovocným pyré, čaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 


