
Jídelní lístek : od 12.09.2022 do 16.09.2022 

 

Pondělí 12.09.2022 

Polévka: Z VAJEČNÉ JÍŠKY [1a;3;7;9] 

oběd 1: Vepřové výpečky, dušené bílé zelí, vařený brambor, čaj ovocný pomerančový, čistá voda 

[1a;3;7] 

oběd 2: Vepřové výpečky, dušené bílé zelí, bramborový knedlík s pohankou, čaj ovocný 

pomerančový, čistá voda [1a;3;7] 

svačina: Pomazánka námořnická bašta (rybí), chléb kváskový, čerstvá nakrájená zelenina, čaj ovocný 

pomerančový, mléko, čistá voda [1a;4;7] 

 

Úterý 13.09.2022 

Polévka: ZELENINOVÝ VÝVAR S MRKVOVÝMI NOČKY [1a;3;7;9] 

oběd 1: Domácí pizza z jogurtového těsta se zeleninou a třemi druhy sýru (bezmasý oběd), 100% 

ovocný džus, čaj dětský šípkový, čistá voda [1a;3;7] 

oběd 2: Hovězí nudličky po štubajsku (hovězí ořech, ajvar, zakysaná smetana, tarhoňa, 100% ovocný 

džus, čaj dětský šípkový, čistá voda [1a;7;9] 

svačina: Ovocné pyré s piškotem, čerstvé ovoce, čaj dětský šípkový, čistá voda [1a;3] 

 

Středa 14.09.2022 

Polévka: BROKOLICOVÁ S HLÁVKOVÝM SALÁTEM [1a;7;9] 

oběd 1: Krůtí medailonek marinovaný na tymiánu, rýže parboiled, ředkvičkový salát s okurkou, 

meruňkový mošt, čaj trnkový s mateřidouškou, čistá voda [1a;7;9] 

oběd 2: Losos s teplým čočkovým salátem (losos, čočka, kořenová zelenina), ředkvičkový salát s 

okurkou, meruňkový mošt, čaj trnkový s mateřidouškou, čistá voda [1a;4;7;9] 

svačina: Pomazánka špenátová, chléb vícezrnný, čerstvá nakrájená zelenina, meruňkový mošt, čaj 

trnkový s mateřidouškou, čistá voda [1a;3;7] 

 

Čtvrtek 15.09.2022 

Polévka: ZE ŽITNÝCH VLOČEK S MEDVĚDÍM ČESNEKEM [1ab;3;7;9] 

oběd 1: Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, ovocný míchaný kompot, čerstvá krájená zelenina, 

ovocná šťáva, čaj multivitamínový, čistá voda [1a;3;7] 

oběd 2: Květákový nákyp se šmakounem (bezmasý oběd), bramborová kaše, ovocný míchaný 

kompot, čerstvá krájená zelenina, ovocná šťáva, čaj multivitamínový, čistá voda [1a;3;7] 

svačina: Vánočka s rozinkami, máslo, čerstvé ovoce, mléko, čaj multivitamínový, čistá voda [1a;3;7] 



 

Pátek 16.09.2022 

Polévka: ZE SOJOVÝCH BOBŮ S QUINOU [1a;6;7;9] 

oběd 1: Plněný paprikový lusk (hovězí a drůbeží maso), rajčatová omáčka, těstoviny kolínka, 

neslazený bylinný čaj aloe vera, mléko, čistá voda [1a;3;7;9] 

oběd 2: Kynutý švestkový táč s vanilkovou drobenkou, neslazený bylinný čaj aloe vera, mléko, čistá 

voda [1a;3;7] 

svačina: Obložený chléb se šunkou a sýrem eidamem, čerstvá nakrájená zelenina, neslazený bylinný 

čaj aloe vera, ovocná šťáva, čistá voda [1a;7] 


