
Jídelní lístek 1.10.-7.10.2018 
 

Nabídka minimálně 3 druhů nápojů ke snídani: bílá káva, černá káva, čaj. Nabídka minimálně 3 druhů nápojů k obědu a k večeři: černá káva, čaj, vitamínový nápoj. 
Váha masa v syrovém stavu je  100 g. 

 
SNÍDANĚ DOPOL. SVAČINA OBĚD ODPOL. SVAČINA VEČEŘE 
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D:3 chléb, sýr lučina 
D:2 pečivo, sýr lučina 
D:9 chléb, sýr lučina 
D:9/2 pečivo, sýr lučina 

D:3 jogurt 
D:2 jogurt 
D:9 jogurt dia 
D:9/2 jogurt dia 

D:3 Pol. Bramborová, nudle s mákem 
D:2 Pol. Bramborová, nudle se strouhankou 
D:9 Pol. Bramborová, nudle s mákem 
D:9/2 Pol. Bramborová, nudle se strouhankou 

D:3 ovoce 
D:2 ovoce 
D:9 ovoce 
D:9/2 ovoce 

D:3 vlašský salát, chléb 
D:2 sýr žervé, pečivo 
D:9 vlašský salát, chléb 
D:9/2 sýr žervé, pečivo 
II. večeře – ovoce 
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D:3 chléb, šunková pěna 
D:2 pečivo, šunková pěna 
D:9 chléb, šunková pěna 
D:9/2pečivo, šunková pěna 

D:3 přesnídávka 
D:2 přesnídávka 
D:9 přesnídávka 
D:9/2 přesnídávka 

D:3 Pol. S krupicí a vejcem, sekaná, brambory, máslo 
 D:2 Pol. S krupicí a vejcem, sekaná, brambory, máslo 
D:9 Pol. S krupicí a vejcem, sekaná, brambory, máslo 
D:9/2 Pol. S krupicí a vejcem, sekaná, brambory, máslo  

D:3 koláček, melta 
D:2 koláček dia, melta 
D:9 koláček, melta 
D:9/2 koláček dia, melta 

D:3 sýr cihla, rama, chléb 
D:2 sýr cihla, rama, pečivo 
D:9 sýr cihla, rama, chléb 
D:9/2 sýr cihla, rama, pečivo 
II. večeře – ovoce 
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D:3 chléb, džem, rama  
D:2 pečivo, džem, rama 
D:9 chléb, dia džem, rama  
D:9/2 pečivo, dia džem, rama  

D:3 kefír bílý 
D:3 kefír bílý 
D:9 kefír bílý 
D:9/2 kefír bílý  

D:3 Pol. s masem a nudlemi, koprová omáčka, vejce, brambory  
D:2 Pol. s masem a nudlemi, koprová omáčka, vejce, brambory 
D:9 Pol.  s masem a nudlemi, koprová omáčka, vejce, brambory 
 D:9/2 Pol. s masem a nudlemi, koprová omáčka, vejce, brambory 
 

D:3 ovoce 
D:2 přesnídávka 
D:9 ovoce  
D:9/2 přesnídávka dia 

D:3 gulášová polévka, chléb 
D:2 dietní gulášová polévka, pečivo 
D:9 gulášová polévka, chléb 
D:9/2 dietní gulášová polévka pečivo 
II. večeře – veka+fruko 
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 D:3 housky, máslo 

D:2 housky, máslo 
D:9 housky, máslo 
D:9/2 housky, máslo 

D:3 ovoce 
D:2ovoce 
D:9 ovoce 
D:9/2 ovoce 

D:3 Pol. hráškový krém, vepřové na pepři, těstoviny 
D:2 Pol. hráškový krém, vepřové na zelenině, těstoviny 
D:9 Pol. hráškový krém, vepřové na pepři, těstoviny 
D:9/2 Pol. hráškový krém, vepřové na zelenině, těstoviny 
 

D:3 moučník 
D:2 moučník 
D:9 moučník dia 
D:9/2 moučník dia 

D:3 kaše jáhlová se skořicí  
D:2 kaše jáhlová se skořicí  
D:9 dia kaše jáhlová se skořicí  
D:9/2 dia kaše jáhlová se skořicí  
II. večeře - ovoce 
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D:3 kakao, bábovka 
D:2 kakao, bábovka 
D:9 kakao, dia bábovka 
D:9/2 kakao, dia bábovka 

D:3 ovoce 
D:2 ovoce 
D:9 ovoce 
D:9/2 ovoce 

D:3 Pol. s kapáním, čufty v rajské omáčce, rýže 
D:2 Pol. s kapáním, čufty v rajské omáčce, rýže 
D:9 Pol. s kapáním, čufty v rajské omáčce, rýže 
D:9/2 Pol. s kapáním, čufty v rajské omáčce, rýže  
 

D:3 jogurt 
D:2 jogurt 
D:9 jogurt dia 
D:9/2 jogurt dia 

D:3 vepřové na žampionech, brambory  
D:2 vepřové na žampionech, brambory 
D:9 vepřové na žampionech, brambory 
D:9/2 vepřové na žampionech, brambory 
II. večeře - ovoce 
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 D:3 chléb, sýr lučina 

D:2 pečivo, sýr lučina 
D:9 chléb, sýr lučina 
D:9/2 pečivo, sýr lučina 

D:3 pudink 
D:2 pudink 
D:9 pudink dia 
D:9/2 pudink dia 

D:3 Pol. rychlá s vejcem, kuřecí směs, těstoviny 
D:2 Pol. rychlá s vejcem, kuřecí směs se sýrem, těstoviny 
D:9 Pol. rychlá s vejcem, kuřecí směs, těstoviny 
D:9/2 Pol. rychlá s vejcem, kuřecí směs se sýrem, těstoviny 

D:3 ovoce 
D:2 ovoce 
D:9 ovoce 
D:9/2 ovoce 

D:3 salát pochoutkový, chléb 
D:2 pom. ze šunkové pěny, pečivo, rajče 
D:9 salát pochoutkový, chléb 
D:9/2 pom. ze  šunk. pěny, pečivo, rajče 
II. večeře -jogurt dia 
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D:3 kakao, vánočka, rama 
D:2 kakao, vánočka, rama 
D:9 kakao, vánočka dia, rama 
D:9/2 kakao, vánočka dia, rama 

D:3 jogurt 
D:2 jogurt 
D:9 jogurt dia 
D:9/2 jogurt dia 

D:3 Pol. italská, vepř. maso pečené, nádivka, brambory 
D:2 Pol. italská, vepř. maso dušené, nádivka, brambory 
D:9 Pol. italská, vepř. maso pečené, nádivka, brambory 
D:9/2 Pol. italská, vepř. maso dušené, nádivka, brambory 
 

D:3 koláček 
D:2 koláček dia 
D:9 koláček 
D:9/2 koláček dia 

D:3 sýr+sýr cihla, máslo, chléb, rajče 
D:2 sýr+sýr cihla, máslo, pečivo, rajče  
D: sýr+sýr cihla, máslo, chléb, rajče 
D:9/2 sýr+sýr cihla, máslo, pečivo, rajče 
II. večeře – jablečné pyré 

 


