
Jídelní lístek A od 6.12.2021 do 12.12.2021

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

čaj s citronem
šunka snídaně
rama (7)
houska 2ks (1, 3, 7)

banán polévka brokolicová (1, 7, 9)
pštrosí vejce (1, 3, 7, 9)
brambory s máslem 150g (7)
čalamáda (9)
ovocný sirup

sýr strouhaný(cihla) (7)
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
vločková kaše se skořicí (1, 7)
Varianta 2
rybí salát(ks) (4, 7)
chléb 2ks (1)

jogurt ovocný(kg) (7)

D9

čaj s citronem
šunka snídaně
rama (7)
chléb 2ks (1)

banán polévka brokolicová (1, 7, 9)
pštrosí vejce (1, 3, 7, 9)
brambory s máslem 150g (7)
čalamáda (9)
ovocný sirup

sýr strouhaný(cihla) (7)
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
vločková kaše se skořicí (1, 7)
Varianta 2
rybí salát(ks) (4, 7)
chléb 2ks (1)

jogurt ovocný(kg) (7)

ZAM

polévka brokolicová (1, 7, 9)
pštrosí vejce (1, 3, 7, 9)
brambory s máslem (7)
čalamáda (9)

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

bílá káva (1b, 1d, 7)
sýr tavený (7)
houska 2ks (1, 3, 7)

paštika(svačina kg) (1a, 6)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
polévka drůbková s rýží (1, 7, 9)
debrecínský guláš (1, 1a, 6, 7, 8, 9, 10, 
11)
knedlík kynutý 150g (1, 3, 7)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka drůbková s rýží (1, 7, 9)
zapečené filé s vejci (3, 4, 7, 9)
bramborová kaše s máslem (7)
ovocný sirup

rajský salát
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

bramboráky(mražené) (1, 3, 7, 9, 11)
čaj s citronem

rozhuda (7, 8, 9, 10, 11)
chléb 1ks (1)

D9

bílá káva (1b, 1d, 7)
sýr tavený (7)
chléb 2ks (1)

paštika(svačina kg) (1a, 6)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
polévka drůbková s rýží (1, 7, 9)
debrecínský guláš (1, 1a, 6, 7, 8, 9, 10, 
11)
knedlík kynutý 150g (1, 3, 7)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka drůbková s rýží (1, 7, 9)
zapečené filé s vejci (3, 4, 7, 9)
bramborová kaše s máslem (7)
ovocný sirup

rajský salát
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

bramboráky(mražené) (1, 3, 7, 9, 11)
čaj s citronem

rozhuda (7, 8, 9, 10, 11)
chléb 1ks (1)

ZAM

Varianta 1
polévka drůbková s rýží (1, 7, 9)
debrecínský guláš (1, 1a, 6, 7, 8, 9, 10, 
11)
kynutý knedlík (1, 3, 7)
Varianta 2
polévka drůbková s rýží (1, 7, 9)
zapečené filé s vejci (3, 4, 7, 9)
bramborová kaše s máslem (7)

po
06.12.

út
07.12.



Jídelní lístek A od 6.12.2021 do 12.12.2021

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

čaj ovocný
loupák 2ks (1a, 3, 6, 7, 8)

pomazánka masová(svačina) (10)
toustový chléb (1a, 7, 11)

Varianta 1
polévka hrášková (1, 7, 9)
milánské těstoviny (1, 3, 6, 7, 9)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka hrášková (1, 7, 9)
žemlovka s jablky a tvarohem (1a, 3, 6, 
7, 8)
ovocný sirup

obložený chlebíček (1, 3, 7) tlačenka
cibule
ocet
chléb 2ks (1)

kakaový krém (1, 3, 7)

D9

čaj ovocný
loupák 2ks (1a, 3, 6, 7, 8)

pomazánka masová(svačina) (10)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
polévka hrášková (1, 7, 9)
milánské těstoviny (1, 3, 6, 7, 9)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka hrášková (1, 7, 9)
žemlovka s jablky a tvarohem (1a, 3, 6, 
7, 8)
ovocný sirup

obložený chlebíček (1, 3, 7) tlačenka
cibule
ocet
chléb 2ks (1)

kakaový krém (1, 3, 7)

ZAM

Varianta 1
polévka hrášková (1, 7, 9)
milánské těstoviny (1, 3, 6, 7, 9)
Varianta 2
polévka hrášková (1, 7, 9)
žemlovka s jablky a tvarohem (1a, 3, 6, 
7, 8)

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

mléko (7)
jogurt(ks) (7)
rama (7)
rohlík 2ks (1a, 3, 6, 7)

pochoutkový salát(kg svačina) (3, 7, 9, 
10)
rohlík 1ks (1a, 3, 6, 7)

polévka s masovými knedlíčky (1, 3, 7, 
9)
pečené kuře (9)
bramborový knedlík 150g (1, 3, 7)
zelí bílé(kysané) (1)
ovocný sirup

paprika
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

žervé tvarohové(večeře) (7)
chléb 2ks (1)

salám svačina-výběr (1a, 6)
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

D9

mléko (7)
jogurt(ks) (7)
rama (7)
chléb 2ks (1)

pochoutkový salát(kg svačina) (3, 7, 9, 
10)
chléb 1ks (1)

polévka s masovými knedlíčky (1, 3, 7, 
9)
pečené kuře (9)
bramborový knedlík 150g (1, 3, 7)
zelí bílé(kysané) (1)
ovocný sirup

paprika
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

žervé tvarohové(večeře) (7)
chléb 2ks (1)

salám svačina-výběr (1a, 6)
rama(svačina) (7)
chléb 1ks (1)

ZAM

polévka s masovými knedlíčky (1, 3, 7, 
9)
pečené kuře (9)
bramborový knedlík (1, 3, 7)
zelí bílé(kysané) (1)

st
08.12.

čt
09.12.



Jídelní lístek A od 6.12.2021 do 12.12.2021

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

čaj bylinkový
plátkový sýr(snídaně) (7)
rama (7)
houska 2ks (1, 3, 7)

koláček 1ks (1, 3, 7, 8) Varianta 1
polévka dršťková (1, 8, 9, 10, 11)
bretaňské fazole (1, 1a, 7, 9)
uzené maso(oběd)
okurka(kyselá) (9, 10, 11)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka dršťková (1, 8, 9, 10, 11)
uzené maso(oběd)
bramborová kaše s máslem (7)
okurka(kyselá) (9, 10, 11)
ovocný sirup

šopský salát (7)
chléb - svačina (1)
rama(svačina) (7)

masová směs (1, 6, 9)
brambory 150g

jogurt(ks) (7)

D9

čaj bylinkový
plátkový sýr(snídaně) (7)
rama (7)
chléb 2ks (1)

koláček 1ks (1, 3, 7, 8) Varianta 1
polévka dršťková (1, 8, 9, 10, 11)
bretaňské fazole (1, 1a, 7, 9)
uzené maso(oběd)
okurka(kyselá) (9, 10, 11)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka dršťková (1, 8, 9, 10, 11)
uzené maso(oběd)
bramborová kaše s máslem (7)
okurka(kyselá) (9, 10, 11)
ovocný sirup

šopský salát (7)
chléb - svačina (1)
rama(svačina) (7)

masová směs (1, 6, 9)
brambory 150g

jogurt(ks) (7)

ZAM

Varianta 1
polévka dršťková (1, 8, 9, 10, 11)
bretaňské fazole (1, 1a, 7, 9)
uzené maso(oběd)
okurka(kyselá) (9, 10, 11)
Varianta 2
polévka dršťková (1, 8, 9, 10, 11)
uzené maso(oběd)
bramborová kaše s máslem (7)
okurka(kyselá) (9, 10, 11)

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

čaj s citronem
czrnová pomazánka se šunkou a 
rajčaty (1a, 3, 7, 8, 9, 12)
toustový chléb (1a, 7, 11)

jablko polévka zeleninová s pohankou (1, 3, 7, 
9)
přírodní kotleta (1)
dušená mrkev (1, 7)
brambory 150g
ovocný sirup

sázené vejce (3)
chléb 1ks (1)

paštika(večeře kg) (1a, 6)
rama (7)
houska 2ks (1, 3, 7)

zeleninový salát
sýr tavený (7)
chléb 1ks (1)

D9

čaj s citronem
czrnová pomazánka se šunkou a 
rajčaty (1a, 3, 7, 8, 9, 12)
chléb 2ks (1)

jablko polévka zeleninová s pohankou (1, 3, 7, 
9)
přírodní kotleta (1)
dušená mrkev (1, 7)
brambory 150g
ovocný sirup

sázené vejce (3)
chléb 1ks (1)

paštika(večeře kg) (1a, 6)
rama (7)
chléb 2ks (1)

zeleninový salát
sýr tavený (7)
chléb 1ks (1)

ZAM

polévka zeleninová s pohankou (1, 3, 7, 
9)
přírodní kotleta (1)
dušená mrkev (1, 7)
brambory

pá
10.12.

so
11.12.



Jídelní lístek A od 6.12.2021 do 12.12.2021

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

D3

kakao (6, 7)
buchty(kupované) (1, 3, 7, 8)

pomazánka romadůrová(svačina) (3, 7)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
polévka kuřecí s kapáním (1, 3, 9)
hovězí na způsob ptáčků (1, 1a, 3, 6, 9, 
10, 11)
Rýže 150g (1)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka kuřecí s kapáním (1, 3, 9)
hovězí na způsob ptáčků (1, 1a, 3, 6, 9, 
10, 11)
brambory 150g
ovocný sirup

pudink(piškoty) (1, 3, 7, 8) tuňákový salát (3, 4)
bagetka (1, 3, 7)

rozhuda (7, 8, 9, 10, 11)
chléb 1ks (1)

D9

kakao (6, 7)
buchty(kupované) (1, 3, 7, 8)

pomazánka romadůrová(svačina) (3, 7)
chléb 1ks (1)

Varianta 1
polévka kuřecí s kapáním (1, 3, 9)
hovězí na způsob ptáčků (1, 1a, 3, 6, 9, 
10, 11)
Rýže 150g (1)
ovocný sirup
Varianta 2
polévka kuřecí s kapáním (1, 3, 9)
hovězí na způsob ptáčků (1, 1a, 3, 6, 9, 
10, 11)
brambory 150g
ovocný sirup

pudink(ovoce) (1, 3, 7, 8) tuňákový salát (3, 4)
chléb 2ks (1)

rozhuda (7, 8, 9, 10, 11)
chléb 1ks (1)

ZAM

Varianta 1
polévka kuřecí s kapáním (1, 3, 9)
hovězí na způsob ptáčků (1, 1a, 3, 6, 9, 
10, 11)
rýže (1)
Varianta 2
polévka kuřecí s kapáním (1, 3, 9)
hovězí na způsob ptáčků (1, 1a, 3, 6, 9, 
10, 11)
brambory

Změna jídelního lístku vyhrazena.

SchválilVypracoval

ne
12.12.


