
Jídelní lístek : od 26.8.2022 do 31.8.2022 
 

 

 

Pátek 26. 8. 2022 

Polévka:   Zeleninová čirá [1;3;9] 

Hlavní jídlo:  Vepřový steak, opečené brambory, zeleninová přízdoba, pomerančový sirup, 

voda s citronem [1;3;7] 

 

Pondělí 29. 8. 2022 

 

Polévka:   Pohanková polévka [1;3] 

Hlavní jídlo: Kuřecí medailonky, sýrová omáčka, těstoviny, jahodový sirup, voda s citronem a 

mátou [1;3;7] 

 

Úterý 30. 8. 2022 

 

Polévka:   Rajčatová polévka s těstovinou [1;3] 

Hlavní jídlo: Hovězí roštěná, dušená rýže, červená řepa, voda s citronem, pomerančový sirup 

[1] 

 

Středa 31. 8. 2022 

 

Polévka:   Zeleninová polévka s vejci [1;3;7;9] 

Hlavní jídlo:  Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík, malinový sirup, voda s 

citronem [1;3;7] 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek září 2022 

 

 

Čtvrtek 1. 9. 2022 

Polévka:  Hrstková polévka [1.3.9] 

Hlavní jídlo: Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, zeleninový salát, pomerančový sirup, 

voda s citronem [1.7.] 

Svačina:  Sardinková pomazánka, chléb [1.4.] 

Večeře:  Zapečené těstoviny s uzeným masem, sterilovaná okurka, 2 večeře - loupáček 

[1;3;7;10] 

 

Pátek 2. 9. 2022 

Snídaně:  Bikava, houska s Ramou, med [1;7] 

Přesnídávka:  Pomazánka s nivy, chléb [1;7] 

Polévka:  Celerová polévka [1;7;9] 

Hlavní jídlo:   Fazolový guláš, pečivo, ovoce, malinový sirup, voda s citronem [1;7] 

 

 

 



Pondělí 5. 9. 2022 

Snídaně:  Rohlík, máslo, džem, bílá káva [1;7] 

Přesnídávka:  Chléb s tuňákovou pomazánkou [1.4.7] 

Polévka:  Drůbková jemná [1;3;9] 

Hlavní jídlo: Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, sterilovaná okurka, malinový sirup, voda s 

citronem [1;3;7] 

Svačina:  Vanilkový puding s piškoty [1;3;7] 

Večeře:  Smažené rybí filé, vařený brambor, zeleninový salát, pomerančový sirup, 2V. 

rohlík s Ramou [1;3;4] 

 

Úterý 6. 9. 2022 

Snídaně:  Sýrový suk, máslo, ovocný čaj [1;7] 

Přesnídávka:  Hermelínová pomazánka, pletýnka, zelenina [1;3;7] 

Polévka  Hovězí polévka s nudlemi [1.3.7] 

Hlavní jídlo Plněné paprika, rajská omáčka, těstoviny [1;3;7] 

Svačina:  Šlehaný tvaroh zdobený čokoládou [7] 

Večeře:  Srbské rizoto sypané sýrem, sterilovaná okurka, jahodový sirup, 2V. ovocný 

jogurt[1;7;10] 

 

Středa 7. 9. 022 

Snídaně:  Lipánek, loupáček, ovocný čaj [1;7] 

Přesnídávka:  Chléb s pomazánkou z Lučiny, zelenina [1;7] 

Polévka  Gulášová polévka [1] 

Hlavní jídlo Boloňské špagety se sýrem, pomerančový sirup, voda s citronem [1;3] 

Svačina:  Pletýnka s paštikovou pomazánkou [1] 

Večeře:   Rýžový nákyp, ovoce, malinový sirup, voda s citronem, 2V. tavený sýr raženka 

[1;3;7] 

 

Čtvrtek 8. 9. 2022 

Snídaně:  Koláč s tvarohem 2ks, kakao [1;3;7] 

Přesnídávka:  Zapečený rohlík se slaninou [1;7] 

Polévka:  Dýňová polévka [1;3;7] 

Hlavní jídlo: Vepřová pečeně po selsku, kysané zelí, houskový knedlík, mal. sirup, voda 

s citronem [1;3;7] 

Svačina:  Ovocná výživa, rohlík [1;3;4;7] 

Večeře: Kuskus s kuřecím masem a zeleninou, pomerančový sirup; 2V. Chléb 

s pomazánkovým máslem, rajče [1,7] 

 

Pátek 9. 9. 2022 

Snídaně:  Chléb s Ramou a šunkovým salámem, čaj s citronem [1] 

Přesnídávka:  Vaječná pomazánka, chléb [1;3;7] 

Polévka:  Zeleninová se sýrovým kapáním [1;3;7] 

Hlavní jídlo: Zapečené špecle s kuřecím masem a sýrem, červená řepa, jahodový sirup, voda s 

citronem [1;3;7] 

 

 



Pondělí 12. 9. 2022 

Snídaně::  Chléb s máslem, strouhaný sýr, ovocný čaj [1;7] 

Přesnídávka:   Pletýnka s játrovou pomazánkou [1;7] 

Polévka:  Polévka s játrovou rýží [1;3;7] 

Hlavní jídlo: Aljašská treska s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, zeleninový salát, 

malinový sirup, voda s citronem [1;3;4;7] 

Svačina:  Croissant s nugátem [1;3] 

Večeře:: Špagety Carbonara (po uhlířsku ), jahodový sirup, voda s citronem, 2 V –

Pletýnka s Ramou [1;3] 

 

 

Úterý 13. 9. 2022 

Snídaně::  Makový závin, bílá káva [1;7] 

Přesnídávka:  Chléb, tvarohová pomazánka s pórkem [1;7] 

Polévka:  Krémová česneková polévka [1;3;7] 

Hlavní jídlo: Vepřové maso na houbách, dušená rýže, zeleninový salát, malinový sirup, voda s 

citronem [1;3] 

Svačina:  Pletýnka se šunkovým salámem, máslo, ovocný čaj [1;7] 

Večeře: Kovbojské fazole s uzeninou, pečivo, pomerančový sirup, voda s citronem,2V 

Rohlík s pomazánkovým máslem[1;7] 

 

Středa 14. 9. 2022 

Snídaně:  Loupáček, máslo, marmeláda, kakao [1;7] 

Přesnídávka:  Hermelínová pomazánka, chléb [1;7] 

Polévka:  Gulášová polévka [1;3] 

Hlavní jídlo:  Buchtičky s krémem, ovoce, pomerančový sirup, voda s citronem [1;3;7] 

Svačina:  Jogurt, rohlík [1;7] 

Večeře: Bulguretto s vepřovým masem a zeleninou, jahodový sirup, voda s citronem 

2VVánočka, medové máslo [1,7] 

 

Čtvrtek 15. 9. 2022 

Snídaně:  Jogurt, kukuřičné lupínky, ovocné mysli, mléko [1;7] 

Přesnídávka:  Pomazánka tvarohová s mrkví, chléb [1;7] 

Polévka:  Slepičí vývar s masem a nudlemi [1,3,9] 

Hlavní jídlo: Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, pom. sirup, voda s citronem 

[1;3] 

Svačina:   Chléb s máslem a pažitkou [1;7] 

Večeře: Farfale sypané mákem a cukrem, ovocný kompot, pom. sirup, voda s cit., 2 V 

Pletýnka s tav sýrem [1;3] 

 

Pátek 16. 9. 2022 

Snídaně:  Dušená šunka, máslo, raženka 2ks, ovocný čaj [1;7] 

Přesnídávka:  Šáteček s jablky 2ks [1;3] 

Polévka:  Uzená polévka [1;9] 

Hlavní jídlo: Francouzské brambory s uzeným masem, zeleninový salát, jahodový sirup, voda 

s citronem [1;3;7;9;10 



Pondělí 19. 9. 2022 

Snídaně:  Chléb, medové máslo, kakao [1;7] 

Přesnídávka:  Budapešťská pomazánka, rohlík 2ks [1;7] 

Polévka:  Kmínová polévka s kapáním [1;3] 

Hlavní jídlo: Kuřecí řízek v těstíčku, bramborová kaše, zeleninový salát, ovoce, malinový 

sirup, voda s citronem [1;3;7] 

Svačina:  Chléb s Ramou, strouhaný sýr, rajče [1;7] 

Večeře: Těstovinový salát se šunkou a zeleninou, ovoce, malinový sirup, 2V sýrový suk 

s máslem [1;3,7] 

 

Úterý 20. 9. 2022 

Snídaně:  Rohlík 2ks, máslo, šunkový salám, ovocný čaj [1;10] 

Přesnídávka:  Ořechový hřeben 2ks [1] 

Polévka:   Krupicová polévka s vejcem [1.3.] 

Hlavní jídlo Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík, jahodový sirup, voda s citronem 

[1;3;10] 

Svačina:  Rohlík se slaninou [1] 

Večeře:  Špagety s vepřovým masem a rajčaty sypané sýrem, pom. sirup, 2V-Loupáček 

[1;3;7] 

 

Středa 21. 9. 2022 

Snídaně:  Koláče s tvarohem, kakao [1;3;7] 

Přesnídávka:  Vaječná pomazánka, chléb [1;3;7] 

Polévka:  Brokolicová polévka [1] 

Hlavní jídlo  Vepřová kýta na paprice, těstoviny, pomerančový sirup, voda s citronem [1;7] 

Svačina:  Tvarohová pomazánka s pórkem, pletýnka [1;7] 

Večeře: Rybí filé na rajčatech, bramborová kaše, ovocný kompot, jahodový sirup, 2V 

Makovka[1;3;4;7] 

 

Čtvrtek 22. 9. 2022 

Snídaně  Ovocný smetanový jogurt, rohlík, ovocný čaj [1;7] 

Přesnídávka:  Drožďová pomazánka, chléb [1;3;7] 

Polévka:  Zelňačka s uzeninou [1;3;7] 

Hlavní jídlo: Čevabčiči s cibulí a hořčicí, vařené brambory, zeleninová přízdoba, jahodový 

sirup, voda s citronem [1;3;10] 

Svačina:  Chléb s vaječnou omeletou, zelenina [1;3] 

Večeře:  Žemlovka s ovocem, jahodový sirup, 2VRohlík s trvanlivým salámem [1;3;7] 

 

Pátek 23. 9. 2022 

Snídaně:  Vánočka, máslo, džem, vitakáva [1;3;7] 

Přesnídávka:  Rohlík 2ks, tavený sýr 2ks [1;7] 

Polévka:  Cibulová polévka [1] 

Hlavní jídlo: Srbské rizoto, zeleninový salát, pomerančový sirup, voda s citronem [1;3;7] 

 

 



Pondělí 26. 9. 2022 

Snídaně::  Raženka, máslo, Eidam plátky, ovocný čaj [1;7] 

Přesnídávka:  Šáteček jablečný 2ks [1;3] 

Polévka:  Drůbeží vývar s masovými knedlíčky [1;9] 

Hlavní jídlo: Kapustové karbanátky, bramborová kaše, ovocný kompot, pomerančový sirup, 

voda s citronem a mátou [1;10] 

svačina:  Pletýnka s česnekovou pomazánkou [1;7] 

Večeře: Bramborové šišky sypané mákem, ovoce, pomer. sirup,2V pletýnka se sýrem 

[1;3] 

 

Úterý 27. 9. 2022 

Snídaně:  Kobliha s ovocnou náplní (2ks), bílá káva [1;3;7] 

Přesnídávka:  Tvarohová pomazánka s pórkem, chléb [1;7] 

Polévka:  Boršč [1;7;9] 

Hlavní jídlo Vepřový závitek, dušená rýže, zeleninový salát, jahodový sirup, voda s citronem 

[1;7] 

 

Středa 28. 9. 2022                        Den české státnosti  

 

Čtvrtek 29. 9. 2022   ----------------------- 

 

Pátek 30. 9. 2022   ------------------------ 

 


