
Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

 

od 4. června 2018 do 8. června 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka cereálie, mléko 

Polévka  hrstková s opraženou houskou 

Oběd  kuřecí paličky na medu, bramborová kaše 

Svačina  chléb s máslem, zelenina, džus 

Úterý  

Přesnídávka krupicová kaše s kakaem, mléko 

Polévka  zeleninová s ovesnými vločkami 

Oběd  rybí filé smažené, brambor. kaše 

Svačina  toustový chléb, šunka, sýr, zelenina, džus 
 

Středa  

Přesnídávka chléb, šunková pěna, bílá káva 

Polévka  zeleninová s těstovinou 

Oběd  fazolová pánev, chléb 

Svačina  houska s máslem, plátkový sýr, ochucené mléko 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka chléb, tvarohová pomazánka se salátovou okurkou, kakao 

Polévka  zeleninová s jáhlami 

Oběd  kuřecí čína, jasmínová rýže, džus 

Svačina  pečivo, sýrová pomazánka, džus 

 

Pátek – nevaří se – ZOO Liberec 

Přesnídávka balíček na cestu 

Polévka balíček na cestu  

Oběd balíček na cestu 

Svačina balíček na cestu 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 11. června 2018 do 15. června 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka rohlík, medové máslo, ovoce, kakao 

Polévka  pórková 

Oběd  pečené vepřové na rozmarýnu, šalvěj, bramborový knedlík 

Svačina trio salát, veka s máslem, džus 
  

Úterý 

Přesnídávka celozrnné pečivo, cizrnová pomazánka s vejcem a mozzarelou 

Polévka  zeleninový boršč 

Oběd  čočka na kyselo, sázené vejce, salát z kysaného zelí 

Svačina  chléb, tvarohová s kapií, džus 
 

Středa 

Přesnídávka moučník, ovoce, bílá káva 

Polévka  hovězí vývar s nudlemi 

Oběd  hovězí pečeně španělská, knedlík 

Svačina  pečivo, sýrová pomazánka, zelenina, džus 

 

Čtvrtek 

Přesnídávka veka s máslem, tři druhy sýra, kakao 

Polévka  selská s bramborem 

Oběd  čínské nudle s krůtím masem, zelný salát 

Svačina  chléb, pomazánka s lučinou, zelenina, džus 
 

Pátek 

Přesnídávka chléb, tvarohová pomazánka, bílá káva 

Polévka  hráškový krém s krutóny 

Oběd  bulgur s kuřecím masem a zeleninou, strouhaný sýr, ledový salát 

Svačina  přesnídávka 

 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 18. června 2018 do 22. června 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka bílý jogurt s ovocem, mléko 

Polévka zeleninová s luštěninou 

Oběd  špagety po italsku, zelný salát 

Svačina  chléb, pomaz. ochuc. máslo, zelenina, džus 

 

Úterý  

Přesnídávka chléb s máslem, avokádová pomazánka, zelenina, kakao 

Polévka  rajská s kapáním 

Oběd ovocné kynuté knedlíky, zakysaná smetana 

Svačina chléb, pomazánka drožďová, džus 
 

Středa 

Přesnídávka chléb, fazolová pomazánka, zelenina, čaj 

Polévka zeleninový vývar s pohankou 

Oběd  hovězí maso v kapustě, brambor 

Svačina  veka s máslem, ovocná miska, džus 
 

Čtvrtek 

Přesnídávka zapečené sýrové houstičky, mléko, ovoce 

Polévka fazolová s mrkví a hráškem 

Oběd kuřecí nudličky se sezamem, rýže  

Svačina chléb s máslem, salát červené karkulky 

 

Pátek 

Přesnídávka rohlík, tvarohová pomazánka s pórkem, kakao 

Polévka  kuřecí maďarská 

Oběd vepřová pečeně, bramborové špalíčky, špenát, džus 

Svačina chléb, cuketová pomazánka s vejci, džus 

 



Jídelní lístek 

Změna vyhrazena. 

ovoce a zelenina dle denní nabídky dodavatelů 

nápoj k obědu dle denní nabídky 

od 25. června 2018 do 29. června 2018 

 

Pondělí 

Přesnídávka chléb, rybí pomazána s kečupem, čaj 

Polévka čočková kyselá s bramborem 

Oběd zapečené těstoviny s kuřecím masem a brokolicí, rajčatový salát 

Svačina  houska, tvarohová pomazánka s pažitkou, ochucené mléko 

 

Úterý  

Přesnídávka krupicová kaše s kakaem, mléko 

Polévka zeleninová 

Oběd zeleninový salát s lososem, pečivo 

Svačina toustový chléb, šunka, sýr, zelenina, džus 
 

Středa 

Přesnídávka vaječné topinky, zelenina, čaj 

Polévka zeleninová s krupicí 

Oběd hamburská vepřová pečeně, knedlík, džus 

Svačina chléb s lučinou, zelenina, kakao 
 

Čtvrtek – sportovní den 

Přesnídávka chléb, sýrová pomazánka se zeleninou, kakao 

Polévka zahradní oběd 

Oběd zahradní oběd 

Svačina houska, pomazánka tvarohová s rajčetem, džus 

 

Pátek  

Přesnídávka chléb s máslem a strouhaným sýrem, ovoce, kakao 

Polévka zeleninová s drobením 

Oběd smažený květák, brambor, zelný salát, džus 

Svačina jogurt, mléko 

 

 


