
Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 2. dubna 2018 do 6. dubna 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka nevaří se 

Polévka nevaří se  

Oběd nevaří se 

Svačina nevaří se 

 

Úterý  

Přesnídávka chléb, sýrová pomazánka s mrkví, kakao 

Polévka brokolicová 

Oběd holandský řízek bramborová kaše, zelný salát 

Svačina pečivo s máslem, zelenina, džus 

 

Středa  

Přesnídávka pečivo s pažitkovou pomazánkou, bílá káva 

Polévka fazolová s chlebíčkem 

Oběd rizoto s kuřecím masem a zeleninou, kompot 

Svačina jogurt, piškot 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka toustový chléb, pikantní pomazánka, kakao 

Polévka zeleninová s ovesnými vločkami 

Oběd žemlovka s jablky a tvarohem, kakao 

Svačina chléb, jarní pomazánka, džus 

 

Pátek 

Přesnídávka pečivo, rybí pomazánka, čaj 

Polévka zeleninová se sýrovým kapáním 

Oběd krůtí na paprice, těstoviny 

Svačina chléb s máslem, plátkový sýr, zelenina, čaj 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 9. dubna 2018 do 13. dubna 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka chléb, pomazánka z tofu, zelenina, kakao 

Polévka rajská s bulgurem  

Oběd zapečené šunkové flíčky, kyselá okurka 

Svačina ledový salát s ředkvičkou, kukuřicí a jogurtem, chléb s máslem 

 

Úterý  

Přesnídávka pečivo s tvarohovou pomazánkou, bílá káva 

Polévka zeleninová s pohankou 

Oběd brokolicové karbanátky, bramborová kaše, kompot  

Svačina pudink, ovoce, džus 

 

Středa 

Přesnídávka chléb, vaječná pomazánka, zelenina, bílá káva 

Polévka zeleninová 

Oběd kuřecí nudličky na pórku, rýže 

Svačina jogurt, ovoce, ochucené mléko 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, čaj 

Polévka hovězí vývar 

Oběd hovězí roštěná, rýže 

Svačina pečivo s máslem, zelenina, džus 

 

Pátek 

Přesnídávka muffiny, kakao  

Polévka luštěninová 

Oběd zeleninový salát, kuřecí maso s  rybou, pečivo 

Svačina pečivo, tvarohová pomazánka, bílá káva 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 16. dubna 2018 do 20. dubna 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka chléb, pomazánka se sójou, mléko, ovoce  

Polévka bramborová s rajčaty  

Oběd bulgur s krůtím masem a zeleninou 

Svačina ovocná miska, křehký chlebíček, džus 

 

Úterý  

Přesnídávka chléb s lučinou, zelenina, kakao 

Polévka slepičí s  nudlemi 

Oběd vepřová směs, bramboráčky 

Svačina pečivo s máslem, ovoce, mléko 

 

Středa 

Přesnídávka pečivo s tvarohovou pomazánkou, bílá káva 

Polévka zeleninová s pohankou 

Oběd rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, kompot  

Svačina chléb s máslem, ovoce, džus 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka sladký tvaroh s jižním ovocem, toust 

Polévka selská 

Oběd čočka s rýží, zelný salát, pečivo 

Svačina pečivo, tvarohová pomazánka s kedlubnou, bílá káva 

 

Pátek 

Přesnídávka chléb, rajčatová pomazánka, čaj 

Polévka hovězí se šunkovým svítkem 

Oběd těstovinový salát s uzeninou 

Svačina ovocná přesnídávka, džus 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 23. dubna 2018 do 27. dubna 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka bulgur s jablky a skořicí s jogurtem, mléko 

Polévka pórková s vejcem   

Oběd kuřecí paličky, bramborový knedlík, zelí 

Svačina pečivo, tvarohová pomazánka se zeleninou 

 

Úterý  

Přesnídávka chléb, drožďová pomazánka, zelenina, čaj 

Polévka hovězí s rýží a pohankou 

Oběd hovězí pečeně svíčková, knedlík 

Svačina pečivo s máslem, zelenina, džus 

 

Středa 

Přesnídávka tousty s čočkovou pomazánkou a paprikou, čaj 

Polévka zeleninová s jáhlami 

Oběd krůtí maso s tofu sýrem a zeleninou, rýže 

Svačina šlehaný tvaroh s kakaem, mléko 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka chléb, pomazánka z kuřecího masa s citronem, čaj 

Polévka z míchaných luštěnin 

Oběd vepřový plátek zapečený se sýrem, bramborová kaše 

Svačina míchaný listový salát, babiččin rohlíček 

 

Pátek  

Přesnídávka vánočka, kakao  

Polévka zeleninová s játrovou rýží 

Oběd červené fazole s mletým masem a kukuřicí, chléb 

Svačina chléb s máslem, plátkový sýr 

 


