
Jídelní lístek 9.7.-15.7.2018 
 

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, 1/2hermelín 
D:2 pečivo, máslo, sýr žervé 
D:9 chléb, máslo, 1/2 hermelín 
D:9/2 pečivo, máslo, sýr žervé 

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

D:3 Pol. hráškový krém, koprová omáčka, vejce, brambory 
D:2 Pol. hráškový krém, koprová omáčka, vejce, brambory 
D:9 Pol. hráškový krém, koprová omáčka, vejce, brambory 
 D:9/2 Pol. hráškový krém, koprová omáčka, vejce, brambory  

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  dia žemlovka s jablky 
II. večeře – kompot dia 
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D:3 chléb, džemová pomazánka 
D:2 pečivo, džemová 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. žemlová, hov. pečeně ruská, houskový knedlík 
D:2 Pol. žemlová, dietní hov. pečeně ruská, houskový knedlík 
D: 9 Pol. žemlová, hov. pečeně ruská, houskový knedlík 
D:9/2 Pol. žemlová, dietní hov. pečeně ruská, houskový knedlík 
VÝBĚR: kuřecí steak, brambory, mrkvový salát 

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

D:3 bram. s cibulkou, kefír 
 D:2 bram. s máslem a pažitkou, kefír 
D:9 bram. s cibulkou, kefír 
D:9/2 br. s máslem a pažitkou, kefír 
II. večeře – jogurt dia 
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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 masem a nudlemi, halušky, uzené maso, zelí 
D:2 Pol. s masem a nudlemi, halušky, ohřátá šunka, kompot 
D:9 Pol. s masem a nudlemi, halušky, uzené maso, zelí 
D:9/2 Pol. s masem a nudlemi, halušky, ohřátá šunka, kompot 
VÝBĚR: tvarohové knedlíky s ovocem syp. tvarohem 

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

D:3 ovar, hořčice, chléb 
D:2 ovar, kečup, pečivo 
D:9 ovar, hořčice, chléb 
D:9/2 ovar, kečup, pečivo 
II. večeře – ovoce 
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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. s kapáním, plněný paprikový lusk, houskové knedlíky 
D:2 Pol. s kapáním, čufty v rajské omáčce, houskové knedlíky 
D:9 Pol. s kapáním, plněný paprikový lusk, houskové knedlíky 
D:9/2 Pol. s kapáním, čufty v rajské omáčce, houskové knedlíky 
VÝBĚR: dušená játra, rýže 

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

D:3 pom. masová, chléb, okurka 
D:2 pom. dietní masová, pečivo, rajče 
D:9 pom. masová, chléb, okurka 
D:9/2 pom. dietní masová, pečivo, 
rajče  
II. večeře – ovoce 
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D:3 kakao, bábovka 
D:2 kakao, bábovka 
D:9 kakao, koláček dia 
D:9/2 kakao, koláček dia 

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

D:3 Pol. fazolová, rybí filé na byl., brambory, máslo, sal.rajč-okurk. 
D:2 Pol. dietní hrstková, rybí filé na byl., brambory, máslo, sal.rajč-
okurkový 
D:9 Pol. fazolová, rybí filé na byl., brambory, máslo, sal.rajč-okurk. 
D:9/2 Pol. dietní hrstková, rybí filé na byl., brambory, máslo, sal.rajč-
okurkový  
VÝBĚR: zapečená kapusta s uzeným masem, brambory, máslo, rajče 
 

D:3 ochucené mléko 
D:2 ochucené mléko 
D:9 ochucené mléko dia 
D:9/2 ochucené mléko dia 
 

D:3 jáhl. kaše s kakaem a kompotem 
D:2 jáhl. kaše s kakaem a kompotem 
D:9 jáhl. kaše s kakaem a kompotem 
D:9/2 jáhl. kaše s kakaem a 
kompotem  
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 masem a vejcem, kuřecí směs, rýže 
D:2 Pol. rychlá s masem a  vejcem, kuřecí směs se sýrem, rýže 
D:9 Pol. rychlá s masem a  vejcem, kuřecí směs, rýže 
D:9/2 Pol. rychlá s masem a  vejcem, kuřecí směs se sýrem, rýže 

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

D:3 salát vlašský, chléb 
D:2 pom. z mas. konzer., pečivo, rajče 
D:9 salát vlašský, chléb 
D:9/2 pom. z mas. konz., 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, dušená zelenina, brambory 
D:2 Pol. italská, vepř. maso dušené, dušená zelenina, brambory 
D:9 Pol. italská, vepř. maso pečené, dušená zelenina, brambory 
D:9/2 Pol. italská, vepř. maso dušené, dušená zelenina, brambory  

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

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

 


