
Jídelní lístek 2.7.-8.7.2018 
 

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. 

 
SNÍDANĚ DOPOL. SVAČINA OBĚD ODPOL. SVAČINA VEČEŘE 
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D:3 chléb, pomaz. máslo, rajče 
D:2 pečivo, pomaz. máslo, rajče 
D:9 chléb, pomaz. máslo, rajče 
D:9/2 pečivo, pomaz. máslo, rajče 

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

D:3 Pol. s mas. knedlíčky, hrachová kaše, párek, okurka 
D:2 Pol. s mas. knedlíčky, kuř. plátek se sýrem, brambory 
 D: 9 Pol. s mas. knedlíčky, hrachová kaše, párek, okurka 
 D:9/2 Pol. s mas. knedlíčky, kuř. plátek se sýrem, brambory 

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

D:3 nudle se strouhankou 
D:2 nudle se strouhankou 
D:9 dia nudle se strouhankou 
D:9/2  dia nudle se strouhankou 
II. večeře – kompot dia 
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D:3 chléb, džem, rama 
D:2 pečivo, džem, rama 
D:9 chléb, dia džem, rama  
D:9/2pečivo, dia džem, rama  

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

D:3 Pol. s rýží, moravský brabec, bram. knedlík, zelí 
 D:2 Pol. s rýží, vepř. dušené, bram. knedlík, kompot 
D:9 Pol. s rýží, moravský brabec, bram. knedlík, zelí 
D:9/2 Pol. s rýží, vepř. dušené, bram. knedlík, kompot 
VÝBĚR: vepřový řízek, brambory, máslo, okurkový salát 

D:3 graham. pečivo, melta, 
rama 
D:2 pečivo, rama, melta 
D:9 graham. pečivo, melta, 
rama 
D:9/2 pečivo, melta, rama 

D:3 omeleta dřevorubecká, chléb 
D:2 květák zapeč. s vejci, pečivo 
D:9 omeleta dřevorubecká, chléb 
D:9/2 květák zapeč. s vejci, pečivo 
II. večeře – ovoce 
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D:3 chléb, lučina, okurka 
D:2 pečivo, lučina, rajče 
D:9 chléb, lučina, okurka 
D:9/2 pečivo, lučina, rajče 

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

D:3 Pol. ragú, soukenický řízek, br. kaše, máslo, rajčatový salát 
D:2 Pol. ragú, soukenický řízek, br. kaše, máslo, rajčatový salát 
D:9 Pol. ragú, soukenický řízek, br. kaše, máslo, rajčatový salát 
D:9/2 Pol. ragú, soukenický řízek, br. kaše, máslo, rajčatový salát 
VÝBĚR: dukátové buchtičky s krémem 

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

D:3 kuřecí maso po cikánsku, chléb 
D:2 kuřecí maso na zelenině, pečivo 
D:9 kuřecí maso po cikánsku, chléb 
D:9/2 kuřecí maso na zelenině, pečivo 
II. večeře – veka+ džem dia 
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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:2 ovoce 
D:9 ovoce 
D:9/2 ovoce 

D:3 Pol. bramborová jarní, hov. svíčková na smetaně, housk. knedlík 
D:2 Pol. bramborová jarní, hov. svíčková na smetaně, housk. knedlík 
D:9 Pol. bramborová jarní, hov. svíčková na smetaně, housk. knedlík 
D:9/2 Pol. bramborová jarní, hov. svíčková na smetaně, housk. 
knedlík 
 

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

D:3 pomazánka z uzené makrely, chléb, rajče 
D:2 pomazánka z mas. konzervy, pečivo, rajče 
D:9 pomazánka z uzené makrely, chléb, rajče 
D:9/2 pomaz. z mas. konzervy, pečivo, rajče  
II. večeře –ovoce 
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D:3 kakao, závin 
D:2 kakao, závin 
D:9 kakao, dia závin 
D:9/2 kakao, dia závin 

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

D:3 Pol. Rajská s rýží, vepř. medailonky, brambory, salát hlávkový 
D:2 Pol. Rajská s rýží, vepř. medailonky, brambory, salát hlávkový 
D:9 Pol. Rajská s rýží, vepř. medailonky, brambory, salát hlávkový 
D:9/2 Pol. Rajská s rýží, vepř. medailonky, brambory, salát hlávkový 
 

D:3 zákusek 
D:2 zákusek 
D:9 zákusek dia 
D:9/2 zákusek dia 

D:3 párek ohřátý, hořčice, chléb 
D:2 párek ohřátý, kečup, pečivo 
D:9 párek ohřátý, hořčice, chléb 
D:9/2 párek ohřátý, kečup, pečivo 
II. večeře -ovoce 
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 D:3 chléb, paštika 

D:2 pečivo, šunková pěna 
D:9 chléb, paštika 
D:9/2 pečivo, šunková pěna 

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

D:3 Pol. s vaj. jíškou, vepř. domažlické ragú, rýže 
D:2 Pol. s vaj. jíškou, vepř. domažlické ragú, rýže 
D:9 Pol. s vaj. jíškou, vepř. domažlické ragú, rýže 
D:9/2 Pol. s vaj. jíškou, vepř. domažlické ragú, rýže 

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

D:3 sýr cihla+ tavený, máslo, rajče, chléb 
D:2, sýr cihla+ tavený, máslo, pečivo, rajče 
D:9 sýr cihla+ tavený, máslo, chléb, rajče 
D:9/2 sýr cihla+ tavený, máslo, 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. s krup. noky, kuř. stehno pečené, těst. se žampiony 
D:2 Pol. s krup. noky, kuř. stehno dušené, těstoviny 
D:9 Pol. s krup. noky, kuř. stehno pečené, těst. se žampiony  
D:9/2 Pol. s krup. noky, kuř. stehno dušené, těstoviny 

D:3 bábovka 
D:2 bábovka 
D:9 sušenka dia 
D:9/2 sušenka dia 

D:3 anglická slanina, rama, rajče, chléb          
D:2 pom. ze šunkové pěny, rajče, pečivo                  
D:9 anglická slanina, rama, rajče, chléb                  
D:9/2 pom. ze šunkové pěny, rajče, pečivo  
lI. večeře – jablečné pyré 

 


