
Jídelní lístek : od 28.03.2022 do 01.04.2022 

 

Pondělí 28.03.2022 

Polévka: KEDLUBNOVÁ S KOŘENOVOU ZELENINOU A LIBEČKEM [1a;7;9] 

oběd 1: Krůtí raebit (nákyp - krůtí nudličky, solamyl, kari koření, vejce, mléko, pórek), bramborová 

kaše, ovocný kompot, čerstvá zelenina, mléko, neslazený ovocný čaj, čistá voda [1a;3;7;9;10] 

oběd 2: Krůtí raebit (nákyp - krůtí nudličky, solamyl, kari koření, vejce, mléko, pórek), brokolicovo-

bramborová kaše s česnekem, ovocný kompot, čerstvá zelenina, mléko, neslazený ovocný čaj, čistá 

voda [1a;3;7;9;10] 

svačina: . 

 

Úterý 29.03.2022 

Polévka: HOVĚZÍ VÝVAR S JÁTROVOU RÝŽÍ [1a;3;7;9] 

oběd 1: Bratislavská hovězí kýta, houskový knedlík s chia semínky, nápoj Medový měsíc (pomeranče, 

limetka, máta, med), ovocný čaj, čistá voda [1a;3;7;9] 

oběd 2: Cuketová omáčka s robi masem (bezmasý oběd), fusilli z červené čočky, nápoj Medový měsíc 

(pomeranče, limetka, máta, med), ovocný čaj, čistá voda [1a;7;9] 

svačina: . 

 

Středa 30.03.2022 

Polévka: PETRŽELOVÁ S POHANKOU A KARI [1a;7;9] 

oběd 1: Vepřová panenka plněná masovou nádivkou s bazalkovým pestem (drůbeží a hovězí maso), 

šťouchaný brambor s restovanou cibulkou, květákový salát s jablky, ovocný čaj, čistá voda [1a;7;9;10] 

oběd 2: Kapustová roláda s mletým masem a rýží (mletá masová směs s rýží - drůbeží a hovězí maso), 

majoránkové kroupoto, květákový salát s jablky, ovocný čaj, čistá voda [1a;7;9;10] 

svačina: . 

 

Čtvrtek 31.03.2022 

Polévka: HALUŠKOVÁ (BRAMBOROVÉ HALUŠKY, CUKROVÝ HRÁŠEK, KOŘENOVÁ ZELENINA) [1a;3;7;9] 

oběd 1: Holandský těstovinový salát s lososem, ovocný nápoj Pohlazení lesního skřítka, bylinkový čaj, 

čistá voda [1a;3;4;7;9;10] 

oběd 2: Pečené kuřecí stehno (děti špalíček), červené dušené zelí, farmářská kolečka (bramborové 

těsto s restovanou cibulkou), ovocný nápoj Pohlazení lesního skřítka, bylinkový čaj, čistá voda 

[1a;3;7;9] 

svačina: . 



 

Pátek 01.04.2022 

Polévka: Z ŘAPÍKATÉHO CELERU S CIZRNOU A KUSKUSEM [1a;7;9] 

oběd 1: Bramborové motánky sypané mákem/perníkem, mléko, ovoce, neslazený ovocný čaj, čistá 

voda [1a;7] 

oběd 2: Vepřové kostky po sečuánsku (vepřová kotleta, pórek, lilek, paprika kápie, sojová omáčka), 

rýže parboiled, mléko, ovoce, neslazený ovocný čaj, čistá voda [1a;6;7;9] 

svačina: . 


