
Jídelní lístek 18.6.-24.6.2018 
 

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, máslo, sýr cihla 
D:2 pečivo, máslo, sýr cihla 
D:9 chléb, máslo, sýr cihla 
D:9/2 pečivo, máslo, sýr cihla 

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

D:3 Pol.zel. pražená s vejcem, fazole, uzené, okurka 
D:2 Pol. zel. pražená s vejcem, vepř. Dušené, bramb. kaše, rajče 
 D: 9 Pol. zel. pražená s vejcem, fazole, uzené, okurka 
 D:9/2 Pol. zel. pražená s vejcem, vepř. Dušené, bramb. Kaše, rajče 

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

D:3 kaše rýžová s kakaem 
D:2 kaše rýžová s kakaem 
D:9 dia kaše rýžová s kakem 
D:9/2 dia kaše rýžová s kakaem 
II. večeře – kompot dia 
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D:3 chléb, rama, džem 
D:2 pečivo, rama, džem 
D:9 chléb, rama, džem dia  
D:9/2pečivo,rama, džem dia  

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

D:3 Pol. Bramborová, hov. na rajčatech, těstoviny 
D:2 Pol. Bramborová, hov. na rajčatech, těstoviny 
D:9 Pol. Bramborová, hov. na rajčatech, těstoviny 
D:9/2 Pol. Bramborová, hov. na rajčatech, těstoviny 
VÝBĚR: smažený hermelín, brambory, tatarka 

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

D:3 staročeská lepenice 
D:2 staročeská lepenice  
D:9 staročeská lepenice 
D:9/2 staročeská lepenice 
II. večeře – ovoce 
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D:3 chléb, pom. Budapešťská, rajče 
D:2 pečivo, pom. Budapešťská dietní, 
rajče 
D:9 chléb, pom. Budapešťská, rajče 
D:9/2 pečivo, pom. Budapešťská dietní, 
rajče 

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

D:3 Pol.zel. s masem a kap., vepř.maso pečené, brambory, 
duš.mrkev 
D:2 Pol. zel. s masem a kap., vepř. maso pečené, brambory, 
duš.mrkev 
D:9 Pol. zel. s masem a kap., vepř. maso pečené, brambory, 
duš.mrkev  
D:9/2 Pol. zel. s masem a kap., vepř. maso pečené, brambory, 
duš.mrkev 
VÝBĚR: koláč s ovocem 

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

D:3 lečo se salámem, chléb 
D:2 kuřecí maso na zelenině, pečivo 
D:9 lečo se salámem, chléb 
D:9/2 kuřecí maso na zelenině, pečivo 
II. večeře – veka+ sýr trojúhelník 
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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:3 jogurt 
D:9 jogurt dia 
D:9/2 jogurt dia 

D:3 Pol.kmínová, Haškův guláš, houskový knedlík 
D:2 Pol. Kmínová, španělský ptáček, houskový knedlík  
D:9 Pol. kmínová, Haškův guláš, houskový knedlík 
D:9/2 Pol. Kmínová, španělský ptáček, houskový knedlík  
VÝBĚR: španělský ptáček, rýže 

D:3 obl. Chlebíček se sýrem 
D:2 obl. Chlebíček se sýrem 
D:9 obl. Chlebíček se sýrem 
D:9/2 obl. Chlebíček se 
sýrem 

D:3 pom. Šunková s vejcem, chléb, rajče 
D:2 pom. Šunková s vejcem, pečivo, rajče 
D:9 pom. Šunková s vejcem, chléb, rajče 
D:9/2 pom. Šunková s vejcem, pečivo, rajče  
II. večeře – jogurt dia 
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D:3 kakao, buchty 
D:2 kakao, buchty  
D:9 kakao, dia buchty 
D:9/2 kakao, dia  buchty 

D:3 ochuc. mléko 
D:3 ochuc. mléko 
D:9 ochuc. mléko 
D:9/2 ochuc. 
mléko 

D:3 Pol.s rýží, kuř. Plátek s byl. marinádou, brambory, rajč. salát 
D:2 Pol. s rýží, kuř. Plátek s byl. marinádou, brambory, rajč. salát 
D:9 Pol. s rýží, kuř. Plátek s byl. marinádou, brambory, rajč. salát 
D:9/2 Pol. s rýží, kuř. Plátek s byl. marinádou, brambory, rajč. salát 
VÝBĚR: flíčky s uzeným masem, červená řepa 

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

D:3 pol. Frankfurtská, chléb 
D:2 pol.dietní Frankfurtská, pečivo 
D:9 pol. Frankfurtská, chléb 
D:9/2 pol.dietní Frankfurtská, pečivo 
II. večeře – ovoce 
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 D:3 chléb, paštika. rama 

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

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

D:3 Pol. dýňová, hovězí na houbách, těstoviny 
D:2 Pol. dýňová, hovězí na houbách, těstoviny 
D:9 Pol. dýňová, hovězí na houbách, těstoviny 
D:9/2 Pol. dýňová, hovězí na houbách, těstoviny 

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

D:3 tav. Sýr, šunka, máslo, chléb, rajče 
D:2 tav. Sýr, šunka, máslo, pečivo, rajče 
D:9 tav. Sýr, šunka, máslo, chléb, rajče 
D:9/2 tav. Sýr, šunka, 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. hráškový krém, karlovarský kotlet, rýže 
D:2 Pol. hráškový krém, karlovarský kotlet, rýže 
:9 Pol. hráškový krém, karlovarský kotlet, rýže 
D:9/2 Pol. hráškový krém, karlovarský kotlet, rýže 

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

D:3 tuňáková pomazánka, chléb, rajče 
D:2 tuňáková pomazánka, pečivo, rajče 
D:9 tuňáková pomazánka, chléb, rajče 
D:9/2 tuňáková pomazánka, pečivo, rajče 
lI. večeře – jablečné pyré 

 


