
Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 30. dubna 2018 do 4. května 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka pečivo, rybí pomazánka, čaj 

Polévka zeleninová s kapáním 

Oběd vepřová směs, brambor 

Svačina chléb s máslem, zelenina, čaj 

 

Úterý – státní svátek 

Přesnídávka nevaří se 

Polévka nevaří se 

Oběd nevaří se 

Svačina nevaří se 

 

Středa  

Přesnídávka pečivo s máslem, strouhaný sýr, bílá káva 

Polévka hovězí s masem a rýží 

Oběd nudle s mákem, kakao 

Svačina chléb s máslem, zelenina 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka pečivo, oříšková pomazánka s lučinou, bílá káva 

Polévka kapustová 

Oběd masové (kuřecí a vepřové) nudličky na žampiónech, rýže 

Svačina zeleninový salát, pečivo 

 

Pátek 

Přesnídávka jogurt, müsli, ovoce, kakao 

Polévka zeleninová s luštěninou 

Oběd sekaná pečeně, bramborová kaše 

Svačina chléb, mrkvová pomazánka 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 7. května 2018 do 11. května 2018 

 

Pondělí – ředitelské volno 

Přesnídávka nevaří se 

Polévka nevaří se  

Oběd nevaří se 

Svačina nevaří se 

 

Úterý – státní svátek 

Přesnídávka nevaří se 

Polévka nevaří se  

Oběd nevaří se 

Svačina nevaří se 

 

Středa 

Přesnídávka chléb, svěží pomazánka, zelenina 

Polévka zeleninová 

Oběd těstoviny se špenátem, kuřecím masem a smetanou 

Svačina tvarohová miska s ovocem, mléko 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka toustový chléb, pomazánka z restované zeleniny, kakao 

Polévka mexická rajčatová 

Oběd luštěninové rizoto s kroupami, zelný salát 

Svačina chléb s máslem, plátkový sýr, ovoce, džus  

 

Pátek 

Přesnídávka obilná kaše, ovoce, bílá káva 

Polévka zeleninová s bylinkovým kapáním 

Oběd hovězí plátky na hrášku a rajčatech, brambor 

Svačina chléb, tvarohová pomazánka s jarní cibulkou 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 14. května 2018 do 18. května 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka babiččin rohlíček, výběr pomazánek, čaj 

Polévka kuřecí vývar s nudlemi  

Oběd kuře na jarní zelenině, celerové pyré 

Svačina chléb, sýrová pomazánka, ovoce, džus 

 

Úterý  

Přesnídávka chléb, pomazánka s tofu, zelenina, bílá káva 

Polévka selská s bramborem a těstovinou 

Oběd bulgurová kaše s jablky a karamelem, mléko 

Svačina pečivo s máslem, ovoce, džus 

 

Středa 

Přesnídávka chléb, špenátová pomazánka, kakao 

Polévka zeleninová s ovesnými vločkami 

Oběd těstovinový salát s tuňákem, zelný salát  

Svačina knusspi, tvarohová pomazánka s paprikou 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka zapečené sýrové houstičky, ovoce, bílá káva 

Polévka hovězí vývar s vaječným svítkem 

Oběd zeleninové ragú na kořeninové zelenině s rozmarýnovou omáčkou, knedlík 

Svačina chléb s máslem, ovocný salát, džus 

 

Pátek 

Přesnídávka toustový chléb, rajčatová teplá pomazánka 

Polévka masový krém 

Oběd ovocné knedlíky 

Svačina jogurt, ochucené mléko 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 21. května 2018 do 25. května 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka cornflex, mléko, ovoce 

Polévka pařížská cibulová s opraženou houskou   

Oběd ražniči, opečený brambor, zeleninový salát 

Svačina pečivo s lučinou a jarní cibulkou, mléko 

 

Úterý  

Přesnídávka pizza se sýrem, a zeleninou, čaj 

Polévka hovězí se strouháním 

Oběd jelení guláš, jarní knedlík 

Svačina chléb, mozaiková pomazánka s riccotou, džus 

 

Středa 

Přesnídávka cottage s jablkem a mandarinkou, pečivo, kakao 

Polévka dýňová se semínky a krutóny 

Oběd masová směs po orientálsku, kuskus 

Svačina chléb s máslem, zeleninový salát 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka chléb, sójová pomazánka 

Polévka zeleninová s luštěninou 

Oběd křupavý kuřecí řízek, letní bramborový salát 

Svačina tvaroh s přesnídávkou, vláknina 

 

Pátek  

Přesnídávka tousty, kakao 

Polévka brokolicový krém 

Oběd cizrnový guláš, pečivo 

Svačina zeleninový salát, pečivo, mléko 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 28. května 2018 do 1. června 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka chléb, vaječná pomazánka, paprika, bílá káva 

Polévka zeleninová se sýrovým kapáním   

Oběd rybí filé, bramborová kaše, okurkový salát 

Svačina chléb, tavený sýr, ovoce, džus 

 

Úterý  

Přesnídávka pečivo s máslem, salát z manga, kakao 

Polévka hovězí vývar s hráškovým svítkem 

Oběd zbruf, špagety, sýr 

Svačina chléb, tvarohová pomazánka, ochucené mléko 

 

Středa 

Přesnídávka chléb, pomazánka s vejcem a mozzarellou, kakao 

Polévka zeleninový boršč 

Oběd gnoči se zelím a cibulkou 

Svačina pečivo s lučinou, ovoce džus 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka pečivo, salát s pečené červené řepy 

Polévka zeleninová s celestinskými nudlemi  

Oběd vepřové výpečky, hrachová kaše, zelný salát 

Svačina pečivo, pomazánka s ředkvičkou 

 

Pátek  

Přesnídávka toust s avokádovou přesnídávkou 

Polévka překvapení ke dni dětí 

Oběd překvapení ke dni dětí 

Svačina jogurt, ovoce 

 


