
Jídelní lístek : od 04.04.2022 do 08.04.2022 

 

Pondělí 04.04.2022 

Polévka: LEHCE PIKANTNÍ DROŽĎOVÁ S  POLENTOVÝM KAPÁNÍM [1a;3;7;9] 

oběd 1: Lasagne s pórkem, kapustou a lučinou (bezmasý oběd), salát z čerstvé červené řepy s mungo 

klíčky, ovocný kompot, ovocný čaj, čistá voda [1a;3;7;9] 

oběd 2: Krůtí medailonek po myslivecku (krůtí medailonek, kořenová zelenina, bobkový list, citronová 

šťáva), rýže basmati s quinou, salát z čerstvé červené řepy s mungo klíčky, ovocný kompot, ovocný 

čaj, čistá voda [1a;7;9;10] 

svačina: . 

 

Úterý 05.04.2022 

Polévka: ČOČKOVÁ S MASOVÝMI NOČKY [1a;3;7;9] 

oběd 1: Kysucké plněné (vepřová kotleta plněná kysaným zelím, sušenými houbami), vařený 

brambor, krtkův dezert (banán, šlehaný tvaroh s jogurtem, posýpka), neslazený bylinný čaj, 

rakytníkový džus, čistá voda [1a;7;9;10] 

oběd 2: Zapečené gnocchi s kuřecím masem a sýrovo-smetanovou omáčkou, krtkův dezert (banán, 

šlehaný tvaroh s jogurtem, posýpka), neslazený bylinný čaj, rakytníkový džus, čistá voda [1a;7;9] 

svačina: . 

 

Středa 06.04.2022 

Polévka: ITALSKÁ ORZO (TĚSTOVINY, KOŘENOVÁ ZELENINA, CUKROVÝ HRÁŠEK, VEJCE, ČESNEK) 

[1a;3;7;9] 

oběd 1: Srbské fazole v palačince (bezmasý oběd - fazole, paprika kápie, rajčata), okurkový salát, 

100% ovocný mošt, ovocný čaj, čistá voda [1a;3;7;9] 

oběd 2: Čevabčiči (hovězí a drůbeží maso - pečené v troubě), opékaný brambor, domácí 

tatarka/hořčice, okurkový salát, 100% ovocný mošt, ovocný čaj, čistá voda [1a;7;9;10] 

svačina: . 

 

Čtvrtek 07.04.2022 

Polévka: RAJČATOVÁ S CUKETOU A BYLINKOVÝMI KRUTONKY [1a;3;7;9] 

oběd 1: Labužnická ryba Tilápie v zeleninovém těstíčku, bramborová kaše, ovocný salát, zeleninový 

džus, ovocný čaj, čistá voda [1a;3;4;7;9] 

oběd 2: Králičí kostky po staročesku (králičí hřbet, kyselé okurky, mrkev), tříbarevná rýže, ovocný 

salát, zeleninový džus, ovocný čaj, čistá voda [1a;7;9;10] 



svačina: . 

 

Pátek 08.04.2022 

Polévka: ALPSKÝCH PASTEVCŮ (BRAMBORY, ŘEDKVIČKY, BABY ŠPENÁT, PÓREK) [1a;7;9] 

oběd 1: Kynuté knedlíky plněné borůvkami, neslazený ovocný čaj, kakaový nápoj, čistá voda [1a;3;7] 

oběd 2: Vepřový gyros s čerstvou zeleninou a česnekovým dipem, bulka se sezamem, neslazený 

ovocný čaj, kakaový nápoj, čistá voda [1a;9;10;11] 

svačina: . 


