
Jídelní lístek 25.6.-1.7.2018 
 

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. 
Váha masa v syrovém stavu je 100g. 

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

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

D:3 Pol.s játr. knedlíčky, květákové placičky, brambory, máslo,rajče 
D:2 Pol. s mas. knedlíčky, květák zapékaný, brambory, máslo,rajče 
 D: 9 Pol.s játr. knedlíčky, květákové placičky, brambory, máslo,rajče 
 D:9/2 Pol. s mas. knedlíčky, květák zapékaný, brambory, 
máslo,rajče 

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

D:3 žemlovka s jablky 
D:2 žemlovka s jablky 
D:9 dia žemlovka s jablky 
D:9/2 ž dia žemlovka s jablky 
II. večeře – kompot dia 
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D:3 chléb, medová pomazánka 
D:2 pečivo, medová pomazánka 
D:9 chléb, dia džemová 
pomazánka 
D:9/2pečivo, dia džemová 
pomazánka 

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

D:3 Pol. s těstovinou, vepř. řízek, šťouchané brambory, máslo 
 D:2 Pol. s těstovinou, vepř. řízek, šťouchané brambory, máslo 
D:9 Pol. s těstovinou, vepř. řízek, šťouchané brambory, máslo 
D:9/2 Pol. s těstovinou, vepř. řízek, šťouchané brambory, máslo 
VÝBĚR: hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 

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

D:3 nudle s masem 
D:2 nudle s masem 
D:9 nudle s masem  
D:9/2 nudle s masem 
II. večeře – jogurt dia 
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D:3 chléb, angl. slanina, rama, 
okurka 
D:2 pečivo, šunka, rama, rajče 
D:9 chléb, anglická slanina, rama, 
okurka 
D:9/2 pečivo, šunka, rama, rajče 

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

D:3 Pol. čočková s párkem, šišky sypané tvarohem 
D:2 Pol. dietní frankfurtská, šišky sypané tvarohem  
D:9 Pol. čočková s párkem, šišky sypané tvarohem 
D:9/2 Pol. dietní frankfurtská, šišky sypané tvarohem,  
VÝBĚR: přírodní filé dušené se zeleninou, br. kaše, okurkový salát 

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

D:3 brambory s cibulkou a slaninou, kefír 
D:2 brambory s pažitkou, kefír 
D:9 brambory s cibulkou a slaninou, kefír 
D:9/2 brambory s pažitkou, kefír 
II. večeře – veka+sýr trojúhelníček 
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D:3 housky, máslo 
D:2 housky, máslo 
D:9 housky, máslo 
D:9/2 housky, máslo 

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

D:3 Pol. špenátová, vepř. na bazalce, brambory,sal. mrkv. s jablkem 
D:2 Pol. špenátová, vepř. na bazalce, brambory, sal. mrkv. s jablkem 
D:9 Pol. špenátová, vepř. na bazalce, brambory, sal. mrkv. s jablkem 
D:9/2 Pol. špenátová, vepř. na bazalce, brambory, sal. mrkv. s 
jablkem  
VÝBĚR: zapečená brokolice se šunkou, brambory, máslo, rajče 

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

D:3 pomazánka vaječná, chléb, rajče 
D:2 pomazánka vaječná, pečivo, rajče 
D:9 pomazánka vaječná, chléb, rajče 
D:9/2 pomaz. vaječná, pečivo, rajče  
II. večeře – ovoce 
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D:3 kakao, koláčky 
D:2 kakao, koláčky 
D:9 kakao, dia koláčky 
D:9/2 kakao, dia koláčky 

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

D:3 Pol. kapustová, srbské vepř. rizoto, červená řepa 
D:2 Pol. zel. Jarní, vepř. dušené, brambory 
D:9 Pol. kapustová, srbské vepř. rizoto, červená řepa 
D:9/2 Pol. zel. Jarní, vepř. dušené, brambory 
Výběr: fazolky na smetaně, vepřové maso, brambory 

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

D:3 polévka bramborová s masem, chléb 
D:2 pol. dietní bramborová s masem, pečivo 
D:9 polévka bramborová s masem, chléb  
D:9/2 pol. dietní bramborová s masem, pečivo 
II. večeře - ovoce 
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 D:3 chléb, sýr blaník 

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

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

D:3 Pol. s mlhovinou, uzené maso, brambory, máslo, okurka 
D:2 Pol. s mlhovinou, kuřecí směs se sýrem, brambory, rajče 
D:9 Pol. s mlhovinou, uzené maso, brambory, máslo, okurka 
D:9/2 Pol. s mlhovinou, kuřecí směs se sýrem, brambory, rajče 

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

D:3 šunka, máslo, rajče, chléb 
D:2, šunka, máslo, pečivo, rajče 
D:9 šunka, máslo, chléb, rajče 
D:9/2 šunka, máslo, pečivo, rajče 
II. večeře -jogurt dia 
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D:3 kakao, vánočka 
D:2 kakao, vánočka 
D:9 kakao, vánočka dia 
D:9/2 kakao, vánočka dia 

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

D:3 Pol. zel. s bramborem, hov. pražská, housk. knedlík 
D:2 Pol. zel. s bramborem, hov. pražská, housk. knedlík 
:9 Pol. zel. s bramborem, hov. pražská, housk. knedlík 
D:9/2 Pol. zel. s bramborem, hov. pražská, housk. knedlík 

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

D:3 sýr žervé, máslo, rajče, chléb          
D:2 sýr žervé, máslo, rajče, pečivo                  
D:9 sýr žervé, máslo, rajče, chléb                  
D:9/2 sýr žervé, máslo, rajče, pečivo  
lI. večeře – jablečné pyré 

 


