
Jídelní lístek
od  17.8.  do  24.8. 2013

Sobota:
17.8.

O: Polévka – vepřový vývar se strouháním
Svíčková na smetaně s brusinkami, houskový knedlík, ovocný 
jogurt, džus

V: Rizoto z vepřového masa se sýrem, červená řepa, jablko, džus
Rohlíky, jogurt

Neděle:
18.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, plátkový sýr, paprika, šáteček s 
marmeládou,  corn-flakes, jablko,  čaj s citr., kakao, mléko

O: Polévka květáková
Smažený sýr, nové brambory m.m., dresink ze zakysané 
smetany, okurkový salát, džus

V: Těstoviny s kuřecím masem a brokolicí ve smetanové omáčce, 
jablko, džus 
Housky, čokoládový pudink 

Pondělí:
19.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, pomazánka z nivy, okurka, 
kobliha, corn-flakes, jablko,  čaj s citr., kakao, mléko

O: Polévka krupicová s vejci
Moravský vrabec, bramborové špalíčky, hlávkové zelí, tyčinka,  
džus, čaj s citr.

V: Čevapčiči, nové brambory m.m., zelenina, džus
Chléb, šunková pěna

Úterý:
20.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, debrecínka, okurka, pizza rohlík, 
corn-flakes,  jablko,  ovocný čaj, kakao, mléko

O: Polévka gulášová, chléb
Kynuté jahodové knedlíky se zakysanou smetanou, nektarinka, 
džus, ovocný čaj

V: Kuřecí řízek, bramborová kaše, mrkvový salát s broskví, jablko, džus
Rohlíky, jogurt

Změna jídelního lístku vyhrazena

Ved. jídelny : Klamrtová G.                
Ved. kuchařka: Pěničková P.                                    DOBROU CHUŤ



Jídelní lístek

Středa:
21.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, vajíčková pomazánka, rajče, corn-
flakes, jablko,  čaj s citr., kakao, mléko

O: Polévka – hovězí vývar s nudlemi
Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskový knedlík, meloun, 
džus, čaj s citr.

V: Milánské špagety se sýrem, jablko, džus
Chléb, řáholecká pomazánka

Čtvrtek:
22.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, uzený plátkový sýr, paprika, koláč
s tvarohem, corn-flakes, jablko, ovocný čaj, kakao, mléko

O: Polévka zeleninová s těstovinami
Masová směs, rýže, kynutý koláč s tvarohem a ovocem, džus, 
ovocný čaj

V: Přírodní vepřový řízek, opečený brambor, zeleninová obloha, džus
Sladký loupák, ovocná přesnídávka

Pátek:
23.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, šunka + ½ vejce, okurka, vánočka
corn-flakes, jablko, čaj s citr., kakao, mléko

O: Polévka z míchaných luštěnin
Holandský řízek, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát, 
džus

V: Dukátové buchtičky se šodó, jablko, džus
Chléb, masová pomazánka

Sobota:
24.8.

S: Chléb, rohlíky, máslo, džem, med, šunkový salám + plátkový sýr, 
paprika, koblihový uzel, corn-flakes, jablko, ovocný čaj, kakao, 
mléko

Změna jídelního lístku vyhrazena

Ved. jídelny : Klamrtová G.                
Ved. kuchařka: Pěničková P.                                    DOBROU CHUŤ


