
 

 

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

Jídelní lístek 
 

1. -2. 9. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Čtvrtek              Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) 

 Polévka zelná (1,7) 

Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát 

pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) 
                         Rohlík s máslem a jablko,  malcao (1,7) 

 

 

Pátek                  Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko (1,7) 

                     Polévka hrachová s houskou (1,7) 

Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená řepa 

nápoj lesní směs (1,3,7) 
           Chléb s křenovou pomazánkou, čaj (1,7) 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Jídelní lístek 
5. - 9. 9. 2016 

Pondělí   Chléb s liptovskou pomazánkou, bílá káva (1,7) 

         Polévka rýžová s vejcem (1,3,7,9) 

Segedínský guláš, houskový knedlík, 

černý čaj s citrónem, banán (1,3,7) 
              Houska s pomazánkovým máslem a pažitkou, čaj (1,7)  

 

Úterý         Celozrnná houska se zeleninovou pomazánkou, kakao (1,7, 11) 

          Polévka brokolicová (1,7) 

Pečené kuřecí stehno, brambory, zelný salát  

s paprikou, malinový nápoj (1,7) 
                          Piškoty s broskvovou přesnídávkou, voda (1,3,7)       

 

Středa         Rohlík s vaječnou pomazánkou s kapií, čaj (1) 

             Polévka gulášová (1,7,9) 

Čína z vepřového masa, dušená rýže, 

           citrónový čaj (koktejl), (1,7) 
                  Vločková kaše s ovocem, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek              Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj (1) 

Polévka hrstková (1,7,9) 

Rybí filé na smetaně s kari a rajče, bramborová 

kaše, pomerančový nápoj (4,7) 
                         Toustový chléb s máslem a kedluben,  malcao (1,3,7) 

 

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

                     Polévka nudlová (1,3,9) 

Buchtičky s vanilkovým krémem, citrónový čaj,  

jablko (1,3,7) 
           Rohlík s máslem a okurka, čaj (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  12. - 16. 9. 2016 

Pondělí                Celozrnné pečivo s mrkvovou pomazánkou, kakao (1,3,7,11) 

               Polévka z červené čočky (1,7,9) 

Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka  

nápoj lesní směs (1,3,7) 
                Banán a jablko, voda  

 

Úterý               Rohlík s pomazánkou z lučiny, mléko (1,7) 

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

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny  

banán, malinový nápoj (1,3,7) 
                 Chléb se sádlem, čaj (1,7) 

 

Středa                    Chléb s máslem a strouhaným sýrem, čaj (1,7) 

                     Polévka francouzská (1,3,7,9) 

Vejce, čočka na kyselo, zelný salát s mrkví,  

mandarinkový nápoj, ovocný moučník (1,3,7)     
                  Kakaové lodičky s mlékem, čaj (1,7) 

 

Čtvrtek                Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj (1,7)  

                     Polévka pórková (1,7) 

Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, 

nápoj lesní směs (koktejl), (1,3,7)               
                    Houska s medovým máslem, mléko (1,7)       

 

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

             Polévka zeleninová s jáhly (1,7,9) 

Hovězí po španělsku, rýže, čaj, hruška (1,3,7)                  
                  Rohlík s máslem a rajče, bílá káva (1,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 
  19. - 23. 9. 2016 

Pondělí          Chléb s máslem a plátkovým sýrem, mléko (1,7)  

             Polévka česneková (1,7) 

Boloňské špagety se strouhaným sýrem,  

čaj s citrónem, ovoce (1,3,7)               
                   Jáhlová kaše, čaj (1,7) 

 

Úterý  Chléb s šunkovou pěnou, čaj (1,7) 

 Polévka rajská (1,3,7) 

        Rybí prsty (filé), brambory, tatarská omáčka,  

       nápoj lesní směs (koktejl), (1,3,4,7)       
                          Ovocná miska, čaj 

 

Středa                   Houska s celerovou pomazánkou, čaj (1,7,9) 

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

              Hovězí na houbách, rýže, rybízový čaj (1,7) 
                  Chléb s máslem a mrkev, bílá káva (1,7) 

 

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

 Polévka bramborová (1,7,9) 

Žemlovka s jablky a tvarohem, kakao (1,3,7,8) 
                         Čočkový salát, čaj (7) 

 

 Pátek             Rohlík se zeleninovou pomazánkou, malcao (1,7,9) 

 Polévka mrkvová (1,7) 

              Halušky se zelím, masové výpečky,  

              mandarinkový nápoj (1,3,7) 
                              Chléb s máslem a vejce, čaj (1,3,7) 



 

 

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

Jídelní lístek 

  26. - 30. 9. 2016 
Pondělí               Loupák, bílá káva (1,3,7) 

             Polévka květáková (1,7) 

Přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše,   

třešňový kompot, citrónová voda (1,7)                       
                 Chléb s budapešťskou pomazánkou, čaj (1,7)  

 

Úterý       Chlebové topinky se sýrem, čaj (1,3,7)  

 Polévka krupicová s vejci (1,3,7,9) 

        Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, 

       brusinky, pomerančový nápoj (1,3,7,9)          
                              Rohlík s máslem a banán, voda (1,7)  

 

Středa                  

              Státní svátek  
               

 

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

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

                        Kovbojský guláš, těstoviny, rybízový čaj (1,3,7) 
        Rohlík s jablečným pyré, voda (1,7) 
 

Pátek            Celozrnná houska s pórkovou pomazánkou, kakao (1,3,7,11)  

                        Polévka fazolová (1,7,9) 

             Kapustový karbanátek, brambory, okurkový salát, 

             malinový nápoj (koktejl), (1,3,7)                                                 
           Bábovka, bílá káva (1,3,7) 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 



 

 

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


