
Jídelní lístek : od 19.09.2022 do 23.09.2022 

 

Pondělí 19.09.2022 

Polévka: MINESTRONE (ZELENINOVÁ) [1a;7;9] 

oběd 1: Krůtí jehla po Srbsku (pro děti maso pečené na plechu), bramborová kaše, salát z hlávkového 

bílého zelí s pomerančem a kiwi, čaj zázvor/mango, čistá voda [1a;7;9;10] 

oběd 2: Krůtí jehla po Srbsku (pro děti maso pečené na plechu), jáhly s dušenou mrkví a kurkumou, 

salát z hlávkového bílého zelí s pomerančem a kiwi, čaj zázvor/mango, čistá voda [1a;7;9;10] 

svačina: Rýžová kaše s ovocem, čaj zázvor/mango, čistá voda [7] 

 

Úterý 20.09.2022 

Polévka: ONTARIO (ČERVENÁ ČOČKA, FAZOLE MUNGO, DIVOKÁ RÝŽE, BRAMBORY) [1a;7;9] 

oběd 1: Hamburská vepřová kotleta, houskový knedlík se špaldovou moukou, neslazený čaj 

multivitamínový, čistá voda [1a;3;7;9;10] 

oběd 2: Palačinky s ovocnou náplní, čokoládový topping, cola cao, neslazený čaj multivitamínový, 

čistá voda [1a;3;7] 

svačina: Pomazánka liptovská (tvaroh, mletá paprika, máslo), čerstvá krájená zelenina, chléb selský, 

čaj multivitamínový, mléko, čistá voda [1a;7] 

 

Středa 21.09.2022 

Polévka: CELEROVÁ KRÉMOVÁ S FRITÁTOVÝMI NUDLEMI [1a;3;7;9] 

oběd 1: Kachní prso na rozmarýnu, pečený brambor ve slupce, restovaná mexická zelenina na másle, 

citronáda s mátou, čaj meduňkový, čistá voda [1a;7;9;10] 

oběd 2: Dušený špenát, vařený brambor, vařené vejce (bezmasý oběd), citronáda s mátou, čaj 

meduňkový, čistá voda [1a;3;7;9] 

svačina: Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou, 100% ovocný džus, čaj meduňkový, čistá 

voda [1a;7] 

 

Čtvrtek 22.09.2022 

Polévka: PLESNIVKA (DROŽDÍ, SÝR NIVA, KRUPICE, VEJCE, KOŘENOVÁ ZELENINA) [1a;3;7;9] 

oběd 1: Cizrna s omáčkou z pečených paprik (bezmasý oběd - cizrna, pórek, mletá paprika, paprika 

kápie, smetana), kuskus, salát vitamínový, 100% ovocný mošt, čaj ranní potěšení, čistá voda [1a;7;9] 

oběd 2: Azu po tatarsku (kuřecí nudličky, pórek, hřiby, hořčice), rýže basmati, salát vitamínový, 100% 

ovocný mošt, čaj ranní potěšení, čistá voda [1a;7;9] 

svačina: Bramborová bublanina s ovocem, čaj brusinkový, cola cao, čistá voda [1a;3;7] 



 

Pátek 23.09.2022 

Polévka: SELSKÁ ZELŇAČKA (ZELÍ BÍLÉ HLÁVKOVÉ, BULGUR, ZELENINA) [1a;7;9] 

oběd 1: Zapečené čtyřdruhové těstoviny s tuňákem a zeleninou, ovocný salát s kompotem, čaj 

švestkový, čistá voda [1a;4;7;9] 

oběd 2: Vepřová panenka plněná sýrem a petrželkovým pestem, šťouchaný brambor se sušenými 

rajčaty, ovocný salát s kompotem, čaj švestkový, čistá voda [1a;7;9;10] 

svačina: Pomazánka hrachová s mrkví, čerstvá krájená zelenina, chléb podmáslový, čaj švestkový, 

100% ovocný džus, čistá voda [1a;7;9] 


