
Jídelní lístek 27.8.-2.9.2018 
 

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, pomazánkové máslo 
D:2 pečivo, pomazánkové máslo 
D:9 chléb, pomazánkové máslo 
D:9/2 pečivo, pomazánkové máslo 

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

D:3 Pol. zeleninová jarní, čočka, párek+vejce, okurka 
D:2 Pol. zeleninová jarní, koprová omáčka, vejce 2ks, brambory 
D:9 Pol. zeleninová jarní, čočka, párek+vejce, okurka 
 D:9/2 Pol. zeleninová jarní, koprová omáčka, vejce 2ks, brambory  

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

D:3 brambory s cibulkou a pažitkou, kefír 
D:2 brambory s máslem a pažitkou, kefír 
D:9 brambory s cibulkou a pažitkou, kefír 
D:9/2 bram. s máslem a pažitkou, kefír 
II. večeře – veka+ sýr trojúhelníček 
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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. dýňová, holandský řízek, br. kaše, máslo, okurkovo rajč. salát 
 D:2 Pol. dýňová, holandský řízek, br. kaše, máslo, okurkovo rajč. salát 
D:9 Pol. dýňová, holandský řízek, br. kaše, máslo, okurkovo rajč. salát 
D:9/2 Pol. dýňová, holandský řízek, br. kaše, máslo, okurkovo rajč. salát 
VÝBĚR: chlupaté knedlíky, uzené kuřecí stehno, zelí 

D:3 croissant tvarohový 
D:2 croissant tvarohový 
D:9 croissant dia 
D:9/2 croissant dia 

D:3 buřty na pivě, chléb 
D:2 kuřecí maso přírodní, pečivo 
D:9 buřty na pivě, chléb 
D:9/2 kuřecí maso přírodní, pečivo 
II. večeře – ovoce 
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D:3 chléb, rama, salám, okurka 
D:2 pečivo, rama, šunka, rajče 
D:9 chléb, rama, salám, okurka 
D:9/2 pečivo, rama, šunka, rajče 

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

D:3 Pol. gulášová s hov. masem, rýžový nákyp s ovocem 
D:2 Pol. gulášová s hov. masem, rýžový nákyp s ovocem  
D:9 Pol.  gulášová s hov. masem, rýžový nákyp s ovocem  
D:9/2 Pol. gulášová s hov. masem, rýžový nákyp s ovocem  
 VÝBĚR: smažené ražniči (salám+sýr), brambory, tatarka 

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

D:3 halušky se zelím a slaninou 
D:2 halušky se šunkou a máslem 
D:9 halušky se zelím a slaninou 
D:9/2 halušky se šunkou a máslem 
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. kapustová, kuře na paprice, houskový knedlík 
D:2 Pol. zel. s praženým vejcem, kuře na smetaně, houskový knedlík 
D:9 Pol. kapustová, kuře na paprice, houskový knedlík 
D:9/2 Pol. zel. s praženým vejcem, kuře na smetaně, houskový knedlík 
VÝBĚR: lečo, párek, brambory 
 

D:3 chlebíček se sýrem 
D:2 chlebíček se sýrem 
D:9 chlebíček se sýrem 
D:9/2 chlebíček se sýrem 

D:3 rybí závitky, chléb 
D:2 pom. z mas. konzervy, pečivo, rajče 
D:9 rybí závitky, chléb 
D:9/2 pom. z mas. konzervy, pečivo, rajče  
II. večeře – ovoce 
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D:3 kakao, loupáky s čokoládou 
D:2 kakao, loupáky s čokoládou 
D:9 kakao, loupáky dia 
D:9/2 kakao, loupáky dia 

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

D:3 Pol. nudlová, vepř. pečeně, dušená zelenina, brambory  
D:2 Pol. nudlová, duš. pečeně, dušená zelenina, brambory  
D:9 Pol. nudlová, vepř. pečeně, dušená zelenina, brambory 
D:9/2 Pol. nudlová, duš. pečeně, dušená zelenina, brambory 
VÝBĚR: rajská omáčka, hovězí maso, rýže 

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

D:3 kaše z ovesných vloček 
D:2 kaše z ovesných vloček  
D:9 dia kaše z ovesných vloček 
D:9/2 dia kaše z ovesných vloček 
II. večeře – kompot dia 
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D:3 chléb, sýr tavený 
D:2 pečivo, sýr tavený 
D:9 chléb, sýr tavený 
D:9/2 pečivo, sýr tavený 

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

D:3 Pol. žemlová, vepřová pečeně cikánská, těstoviny 
D:2 Pol. žemlová, vepřová pečeně cikánská, těstoviny 
D:9 Pol. žemlová, vepřová pečeně cikánská, těstoviny 
D:9/2 Pol. žemlová, vepřová pečeně cikánská, těstoviny  

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

D:3 tlačenka, cibule, ocet, chléb 
D:2 pom. z drůbeží paštiky, pečivo, rajče 
D:9 tlačenka, cibule, ocet, chléb 
D:9/2 pom. z drůbeží paštiky, pečivo, 
rajče 
II. večeře -jogurt dia 
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D:3 kakao, vánočka, máslo 
D:2 kakao, vánočka, máslo 
D:9 kakao, vánočka dia, máslo 
D:9/2 kakao, vánočka dia, máslo 

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

D:3 Pol. vločková, hov. svíčková na smetaně, houskový knedlík 
D:2 Pol. vločková, dietní hov. svíčková, houskový knedlík 
D:9 Pol. vločková, hov. svíčková na smetaně, houskový knedlík 
D:9/2 Pol. vločková, dietní hov. svíčková, houskový knedlík 

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

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

 


