
 

 

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

Jídelní lístek 
1. - 4. 9. 2015 

 

 

 

 

Úterý         Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) 

           Polévka pórková (1,7) 

Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový 

salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) 
                          Rohlík se zeleninovou pomazánkou, čaj (1,3,7,9)        

 

Středa         Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (1,4,7) 

             Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí 

          meduňkový čaj, ovoce (1,3,7) 
                   Loupák, bílá káva (1,3,7) 

 

Čtvrtek                  Houska s pomazánkou z nivy, mléko (1,3,7) 

 Polévka kuřecí s nudlemi (1,7,9) 

Hovězí po španělsku, dušená rýže, 

pomerančový nápoj (1,3,9) 
                            Chléb s pomazánkovým máslem a rajče, čaj (1,7) 

 

Pátek                   Celozrnné pečivo s paprikovou pomazánkou, kakao (1,7,11) 

                     Polévka z červené čočky (1,7,9) 

Kapustový karbanátek, brambory, tatarská 

omáčka, rybízový čaj (1,3,7,10) 
           Rohlík s máslem a banán, voda (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  7. - 11. 9. 2015 
 

Pondělí                Houska se šunkovou pěnou, čaj (1,7) 

                Polévka gulášová (1,7,9) 

Šišky s mákem, kakao, jablko (1,3,7) 
                Toustový chléb s pomazánkovým máslem a zeleninou, mléko (1,3,7) 

 

Úterý               Chléb s liptovskou pomazánkou, caro (1,7) 

             Polévka krupicová s noky (1,3,7,9) 

Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík  

brusinky, mandarinkový nápoj (1,3,7,9,10) 
                 Rohlík s ramou a ovoce, voda (1,7) 

 

Středa                   Celozrnná houska s vaječnou pomazánkou, čaj (1,3,7,11) 

                     Polévka hrachová s houskou (1,7,9) 

Rybí filé na smetaně, brambory, rajče, čaj (1,4,7) 
                  Lupínky s mlékem, čaj (1,7,12) 

 

Čtvrtek                 Chléb s pomazánkou z májky, čaj (1,7)                             

                     Polévka zelná (1,7) 

Boloňské špagety s vepřovým masem a sýrem 

pomerančový nápoj, ovoce (1,3,7)  
                 Houska s medovým máslem, mléko (1,7)       

 

Pátek         Rohlík se sýrovou pomazánkou, bílá káva (1,7) 

             Polévka bramborová s houbami (1,3,7,9) 

Vejce, čočka na kyselo, zelný salát, citrónový čaj, 

tvarohový moučník (1,3,7)                  
                  Chléb s máslem a banán, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  14. - 18. 9. 2015 

Pondělí           Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (1,3,7) 

                      Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9) 

             Kuřecí stehno, rýže, zeleninový salát, 

             nápoj lesní směs (mléko),(1,7)  
                   Rohlík s přesnídávkou, voda (1,7)  

 

Úterý  Houska s pomazánkou z červené čočky, mléko (1,7) 

 Polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,7,9) 

       Masové koule, rajská omáčka, těstoviny,  

      jablko, šípkový čaj (1,3,7) 
                          Chléb s máslem a vajíčkem, čaj (1,7) 

 

Středa                   Chléb s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj (1,4,7) 

                      Polévka kroupová (1,7,9) 

             Obalovaná brokolice, brambory, tatarská omáčka 

             mandarinkový nápoj (1,3,7,10) 
                  Houska s máslem a džemem, bílá káva (1,7) 

 

Čtvrtek                   Celozrnné pečivo s celerovou pomazánkou, kakao (1,7,9,11) 

                      Polévka mrkvová (1,7,9) 

             Krůtí maso, smetanová omáčka, bramborový knedlík 

             malinový nápoj (koktejl), (1,3,7)             
           Rohlík s máslem a jahodové mléko (1,7) 
 

Pátek                    Závin s bílou kávou (1,3,7) 

                      Polévka zeleninová s jáhly (1,7,9) 

             Vepřový závitek, bramborová kaše, rajče, 

             meduňkový čaj (1,3,7) 
                              Chléb s křenovou pomazánkou, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  21. - 25. 9. 2015 
 

Pondělí                Houska s pomazánkou z žervé, mléko (1,7)  

             Polévka rajská (1,7,9) 

Rybí prsty (filé), brambory, míchaný salát, 

ananasový nápoj (koktejl), (1,3,4,7) 
                  Krupicová kaše s ovocem, čaj (1,7) 

 

Úterý  Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj (1,3,7)                 

 Polévka hrstková (1,7,9) 

        Buchtičky s krémem, ovocný čaj, banán (1,3,7)              
                          Rohlík s mrkvovou pomazánkou, mléko (1,7)   

 

Středa                   Houska se švédskou pomazánkou, kakao (1,7) 

             Polévka špenátová (1,7,9) 

Vepřové maso na hříbkách, rýže, rajče,  

citrónový čaj (1,3,7)       
                    Smetánek s piškoty, voda (1,3,7) 

 

Čtvrtek                Rohlík s hermelínovou pomazánkou, mléko (1,7) 

 Polévka rýžová s vejcem (1,7,9)    

Sekaná pečeně s pohankou, bramborová kaše, 

červená řepa, čaj s citrónem (koktejl), (1,3,7) 
         Chléb se sádlem a pažitkou, čaj (1,7) 
 

Pátek      Chléb se zeleninovou pomazánkou s jáhly, čaj (1,3,7,9) 

                         Polévka zeleninová s kuskusem (7,9) 

             Kovbojský guláš s fazolkami, těstoviny, víno (1,3,7)                 
            Míchané ovoce, rohlík, čaj (1) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  28. - 30. 9. 2015 
 

 

Pondělí                 

             Státní svátek 

 

 
 

Úterý  Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7)              

 Polévka česneková (1,3,7) 

        Zeleninové rizoto se sýrem, šopský salát,       

       mandarinkový nápoj (1,3,7,9)                   
                          Rohlík s pomazánkovým máslem, bílá káva (1,7)   

 

 

Středa                   Obložená houska se zeleninou, kakao (1,7) 

             Polévka brokolicová krémová (1,7) 

Vepřové výpečky, halušky se zelím,  

citrónový čaj, ovoce (1,3,7)       
                    Kukuřičný chléb se sýrem, mléko (1,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 

 

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


