
J í d e l n í  l í s t e k
2.5. – 6.5.

Pondělí         
Dopolední svačina Chléb s pomazánkovým máslem a šunkou, zelenina (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Kulajda (A:01,03,07,13)

Vepřová panenka na šalvěji s těstovinami, ovoce (A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Zeleninový salát s uzeným pstruhem, řeřichou a koprovým dresinkem 
(A: 01,03,04,07,09)

Odpolední svačina Jogurt (A:07)

Úterý
Dopolední svačina Vločková kaše s ovocem (A:01)
Oběd Polévka – Hrstková z luštěnin (A: 01,07,09,13)

Hovězí na česneku se smetanovým špenátem a vařenými bramborami (A: 01,03,07)
Vegetariáni: Knedlíky s vejci, okurkový salát (A: 01,03,07)

Odpolední svačina Chléb s máslem, vejci a zelenina (A: 01,03,07)    

Středa
Dopolední svačina Houska s rybičkovou pomazánkou, zelenina (A: 01,03,04,07)
Oběd Polévka – Pohanková se zeleninou a vejci  (A: 01,03,07,09,13)

Smažená mořská treska s bramborovou kaší  (A: 01,03,04,07)  
Vegetariáni: Krupicová kaše s grankem a máslem, mléko(A: 01,03,07)

 Odpolední svačina Moučník, ovoce (A: 01,03,07)

Čtvrtek
Dopolední svačina Jáhlová kaše s ovocem (A: 01,07)
Oběd Polévka – s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,07,09)

Rizoto z vepřového masa se sýrem, mrkvový salát(A: 09,13)
Vegetariáni: Zeleninový salát s ředkvičkami a pažitkovým tvarohem, pečivo 
(A: 01,03,07,09,13)

Odpolední svačina Rohlík s pomazánkovým máslem a plátkovým sýrem, zelenina (A: 01,03,07)

Pátek
Dopolední svačina Chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina (A: 01,03,04,07)
Oběd Polévka – Čočková (A: 01,09,13)

Smažený kuřecí řízek s vařenými bramborami, okurka (A: 01,03,07)
Vegetariáni: Zeleninový salát s tuňákem, olivami a vejci, pečivo 
(A: 01,03,04,07,09,13)

Odpolední svačina Přesnídávka

                                       

*změna jídelního lístku vyhrazena



J í d e l n í  l í s t e k
9.5. – 13.5.

Pondělí
Dopolední svačina Multivečka s pomazánkovým máslem a šunkovým salámem, zelenina (A: 01,03,07)   
Oběd Polévka – Frankfurtská(A: 01,07,13)

Pečené kuře s dušenou jasmínovou rýží (A: 01,07,13)
Vegetariáni: Zeleninový salát s quinoou, cherry rajčaty a rukolou (A: 01,03,07,13)

Odpolední svačina Jogurt (A:07)

Úterý
Dopolední svačina Vločková kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Boršč (A: 01,07,09,13)

Uzená kýta s jihočeskou lepenicí (A: 13)
Vegetariáni: Pohankové palačinky se špenátem sýrovým přelivem (A: 01,03,07)

Odpolední svačina Chléb Šumava s taveným sýrem a ředkvičkami (A: 01,03,07)

Středa
Dopolední svačina Chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina(A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Z fazolových lusků s kapáním (A: 01,03,07,09,13)

Svíčková na smetaně s houskovými knedlíky (A: 01,03,07,09,10,13)
Vegetariáni: Zeleninový salát s polentou, sušenými rajčaty a olivami, pečivo 
(A: 01,07,09,13)

Odpolední svačina Moučník, ovoce (A: 01,03,07)

Čtvrtek
Dopolední svačina Jáhlová kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Jihočeská bramborová   (A: 01,07,09,13)

Vepřová plec na paprice s těstovinami(A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Palačinky se šlehačkou, plněné jahodovou marmeládou, mléko
(A: 01,03,07)

Odpolední svačina Rohlík s máslem a sýrem, zelenina (A: 01,03,07)

Pátek
Dopolední svačina Rohlík s lučinou, zelenina (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Dršťková z hlívy ústřičné  (A: 01,09,13)

Krůtí roláda s bramborovou kaší, kyselá okurka (A: 07,13)
Vegetariáni: Dýňové rizoto s parmazánem a čerstvými bylinkami (A: 01,03,04,07,09)

Odpolední svačina Přesnídávka

*změna jídelního lístku vyhrazena



J í d e l n í  l í s t e k
16.5. – 20.5.

Pondělí
Dopolední svačina Chléb s pomazánkovým máslem a šunkou, zelenina (A: 01,03,07) 
Oběd Polévka – Brokolicová  (A: 01,07,13)

Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, kysané zelí, smažená cibulka
(A: 01,03,13)
Vegetariáni: Zeleninový salát s tuňákem, vejci a olivami (A: 01,03,04,09)

Odpolední svačina Jogurt, ovoce (A: 07)

Úterý
Dopolední svačina Vločková kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Čočková   (A: 01,07,09,13)

Kuřecí nudličky s omáčkou z drcených rajčat a bazalky, dušená jasmínová rýže 
(A: 01,03,13)
Vegetariáni: Jáhlová kaše s cukrem a máslem, mléko (A: 01,03,07)

Odpolední svačina Rohlík s máslem a debrecínkou, ovoce (A: 01,03,07)

Středa
Dopolední svačina Chléb s tofu pomazánkou, zelenina (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami (A: 01,03,07,09,13)

Segedinský guláš s houskovými knedlíky (A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Římská kapusta na másle s vařenými bramborami (A: 07)

Odpolední svačina Moučník, ovoce (A: 01,03,07)
 

Čtvrtek
Dopolední svačina Jáhlová kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Italská (A: 01,07,13)

Vegetariáni: Krupicová kaše s grankem a máslem, mléko (A: 01,03,07)
Pečená krkovička s bramborovým knedlíkem a dušeným zelím (A: 01,03) 

Odpolední svačina Houska s máslem a šunkou, ovoce (A: 01,03,07)

Pátek
Dopolední svačina Rohlík s máslem, šunka, zelenina (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Pórková  s vejci (A: 01,03,07,09,13)

Přírodní holandský řízek s bramborovou kaší, ovoce  (A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Těstovinový salát s bazalkovým pestem, olivami a parmazánem(A: 
01,07,09,13)

Odpolední svačina Přesnídávka

*změna jídelního lístku vyhrazena



J í d e l n í  l í s t e k
23.5. – 27.5.

Pondělí
Dopolední svačina Chléb s taveným sýrem, zelenina (A: 01,03,07)   
Oběd Polévka – Fazolová s klobáskou (A: 01,07,09,13)

Krůtí prsíčka přírodní s dušenou rýží a máslovou brokolicí (A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Zapečené zelné flíčky, červená řepa (A: 01,13)

Odpolední svačina Jogurt (A: 07)

Úterý
Dopolední svačina Vločková kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Květáková s vejci  (A: 01,03,07,13)

Všichni: Smažené žampióny s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou 
(A: 01,03,04,07,09,10,13)

Odpolední svačina Rohlík s kladenskou pečení, zelenina (A: 01,07)

Středa
Dopolední svačina Chléb s máslem a trvanlivým salámem zelenina (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Slepičí vývar se zeleninou a těstovinami   (A: 01,03,09,13)

Hovězí vařené s rajčatovou omáčkou a houskovými knedlíky (A: 01,03,07,09,13)
Vegetariáni: Květákový mozeček s vejci a vařenými bramborami (A: 03,07)

Odpolední svačina Moučník, ovoce   (A: 01,03,07)

 
Čtvrtek
Dopolední svačina Jáhlová kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Gulášová (A: 01,13)

Kuřecí řízek s bramborovou kaší, okurka (A: 01,03,07)
Vegetariáni: Sojové maso na cibulce s dušenou jasmínovou rýží (A: 01,06,07,13)

Odpolední svačina Houska s máslem a šunkou, zelenina (A: 01,03,07)

Pátek
Dopolední svačina Houska se sýrovou pomazánkou, ovoce (A: 01,03,07)
Oběd Polévka –  Hrášková (A: 01,07,13)

Všichni: Smažená mořská štika s bramborovou kaší (A: 01,03,04,07)
Odpolední svačina Přesnídávka

*změna jídelního lístku vyhrazena



J í d e l n í  l í s t e k
30.5. – 3.6.

Pondělí
Dopolední svačina               Houska s máslem a eidamem, zelenina (A: 01,03,07)         
Oběd Polévka – Celerový krém(A: 01,07,09,13)

Pečené kuře s vařenými bramborami a máslovou zeleninou(A: 01,07)
Vegetariáni: Čočka na kyselo se sázeným vejcem a kyselou okurkou (A: 01,03,10,13)

Odpolední svačina Jogurt, ovoce (A: 07)

Úterý
Dopolední svačina Vločková kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Krupicová s vejci    (A: 01,03,07,09,13)

Rozlítaný španělský ptáček s dušenou jasmínovou rýží (A: 01,03,10,13)
Vegetariáni: Špenátové lasagne s omáčkou z gorgonzoly (A: 01,03,07)

Odpolední svačina Rohlík s máslem a šunkou, zelenina (A: 01,03,07)

Středa
Dopolední svačina Chléb s budapešťskou pomazánkou, ovoce (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Slepičí vývar se zeleninou a těstovinami (A: 01,03,09,13)

Vepřová kýta na paprice s těstovinami, ovoce (A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Brambory na loupačku se sýrem Cottage, pažitkou a přírodním kefírem 
(A: 07)

Odpolední svačina Moučník, ovoce (A: 01,03,07)

Čtvrtek
Dopolední svačina Jáhlová kaše s ovocem (A: 01)
Oběd Polévka – Kapustová  (A: 01,13)

Sekaná pečeně s bramborovou kaší, okurkový salát(A: 01,03,07,13)
Vegetariáni: Fazolové lusky na kyselo s vařenými vejci a bramborami(A: 01,03,07)

Odpolední svačina Rohlík se sýrem, zelenina (A: 01,03,07)
      

Pátek
Dopolední svačina Chléb s vajíčkovou pomazánkou a ředkvičkami (A: 01,03,07)
Oběd Polévka – Kmínová s vejci (A: 01,03,07,09,13)

Srbské rizoto z vepřového masa se sýrem, kyselá okurka (A: 07,09,13)
Vegetariáni: Špagety s drcenými rajčaty a parmazánem (A: 01,03,07)

Odpolední svačina               Přesnídávka, piškoty (A: 01,03)

*změna jídelního lístku vyhrazena


