
Jídelní lístek A od 2.5.2022 do 8.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
džem porcovaný [D 3,4] (12)

jablka polévka zeleninová s rýží [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
čevabčiči [D 3] (10)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
káva z melty [D 3,4]

mandarinky [D 3,4] bramborový knedlík s cibulkou [D 3,9] 
(1, 3)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
džem porcovaný [D 3,4] (12)

jablka polévka zeleninová s rýží [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
karbanátek hovězí dušený [D 4] (3)
brambory B
kompot [D 3,4] 2
káva z melty [D 3,4]

mandarinky [D 3,4] bramborový knedlík s máslem [D 4] (1, 
3, 7)
kompot [D 3,4]
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
džem porcovaný DIA [D 9.9/4) (12)

jablka polévka zeleninová s rýží [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
čevabčiči [D 9] (1, 10)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
káva z melty [D 9]

mandarinky [D 9,9/4 bramborový knedlík s cibulkou [D 3,9] 
(1, 3)
čaj s citrónem

banány]

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
džem porcovaný DIA [D 9.9/4) (12)

jablka polévka zeleninová s rýží [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
karbanátek hovězí dušený [D 4] (3)
brambory B
kompot [D 3,4] 2
káva z melty [D 9]

mandarinky [D 9,9/4 bramborový knedlík s máslem [D 4] (1, 
3, 7)
čaj s citrónem

banány]

ZAM

polévka zeleninová s rýží [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
čevabčiči [D 3] (10)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
mrkvová pomazánka (7)
Čaj ovocný

mandarinky [D 3,4] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřová kýta hamburská [D 3] (1, 7, 9)
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) polévka ragú [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 10)
chléb (1)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
mrkvová pomazánka (7)
Čaj ovocný

mandarinky [D 3,4] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřové na celeru [D 4] (1, 7, 9)
knedlík houskový [D 4] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) polévka ragú [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 10)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
mrkvová pomazánka (7)
Čaj ovocný

mandarinky [D 9,9/4 polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřová kýta hamburská [D 9] (1, 7, 9)
knedlík houskový [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) polévka ragú [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 10)
chléb (1)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
eidam 50 g [D 9]

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
mrkvová pomazánka (7)
Čaj ovocný

mandarinky [D 9,9/4 polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřové na celeru [D 4] (1, 7, 9)
knedlík houskový [D 4] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) polévka ragú [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 10)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
eidam 50 g [D 9]

po
02.05.

út
03.05.



Jídelní lístek A od 2.5.2022 do 8.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

ZAM

polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřová kýta hamburská [D 3] (1, 7, 9)
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
škvarková pomazánka [D 3,9]

kiwi [D 3,4] polévka hrášková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
bramborová kaše (7)
salát hlávkový [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

krém tvarohový [D 3,4] (7) vepřové kostky na kmíně (1)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík (1)
jogurt ovocný [D 4] (7)
máslo flora (7)

kiwi [D 3,4] polévka hrášková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
bramborová kaše (7)
salát hlávkový [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

krém tvarohový [D 3,4] (7) vepřové kostky na kmíně (1)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
škvarková pomazánka [D 3,9]

kiwi [D 9,9/4) polévka hrášková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
bramborová kaše (7)
salát hlávkový DIA [D 9]
káva z melty [D 9]

ochucený tvaroh [D 9] (7) vepřové kostky na kmíně (1)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
salám Junior 50 g [D 9]

9/4

bílá káva (7)
rohlík (1)
jogurt ovocný [D 4] (7)
máslo flora (7)

kiwi [D 9,9/4) polévka hrášková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
bramborová kaše (7)
salát hlávkový DIA [D 9]
káva z melty [D 9]

ochucený tvaroh [D 9] (7) vepřové kostky na kmíně (1)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
salám Junior 50 g [D 9]

ZAM

polévka hrášková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
bramborová kaše (7)
salát hlávkový [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
sýr tavený 50 g [D 3,4,9,9/4 (7)
máslo (7)

jablka polévka hovězí s játrovou rýží [D 3,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
hovězí roláda zbojnická [D 3] (1)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

pudink [D 3,4] (7) chléb (1)
pomazánka senegal [D 3,9] VE (7)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
sýr tavený 50 g [D 3,4,9,9/4 (7)
máslo flora (7)

jablka polévka hovězí s játrovou rýží D4,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
hovězí závin [D 4] (1, 3, 7)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

pudink [D 3,4] (7) rohlík 2 ks [D 4] (1)
pomazánka z taveného sýra [D 3,4,9] 
VE (7)
čaj s citrónem

út
03.05.

st
04.05.

čt
05.05.



Jídelní lístek A od 2.5.2022 do 8.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9

bílá káva (7)
chléb (1)
sýr tavený 50 g [D 3,4,9,9/4 (7)
máslo (7)

jablka polévka hovězí s játrovou rýží [D 3,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
hovězí roláda zbojnická [D 9] (1)
rýže [D 9,9/4)
káva z melty [D 9]

pudink DIA [D 9,9/4 (7) chléb (1)
pomazánka senegal [D 3,9] VE (7)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
džem porcovaný DIA [D 9.9/4) (12)
máslo turist,((več

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
sýr tavený 50 g [D 3,4,9,9/4 (7)
máslo flora (7)

jablka polévka hovězí s játrovou rýží D4,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
hovězí závin [D 4] (1, 3, 7)
rýže [D 9,9/4)
káva z melty [D 9]

pudink DIA [D 9,9/4 (7) rohlík 2 ks [D 4] (1)
pomazánka z taveného sýra [D 3,4,9] 
VE (7)
čaj s citrónem

džem porcovaný DIA [D 9.9/4) (12)
máslo turist,((več

ZAM

polévka hovězí s játrovou rýží [D 3,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
hovězí roláda zbojnická [D 3] (1)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
paštika [D 3,9]

kiwi [D 3,4] polévka dršťková [D 3,9] (1)
točenice [D 3] (1, 3, 7, 8)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) knedlíky s vajíčkem [D 3,9] (1, 3, 7)
okurky sterilované [D 3]
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
eidam 50gr [D 4]

kiwi [D 3,4] polévka gul.hašé [D 4] (1, 7)
buchty s tvsrohem DIA [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) vaječná sedlina [D 4] (1, 3, 7, 9)
brambory B
kompot [D 4]
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
paštika [D 3,9]

kiwi [D 9,9/4) polévka dršťková [D 3,9] (1)
buchty s tvsrohem DIA [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

jogurt bílý [D 9] (7) knedlíky s vajíčkem [D 3,9] (1, 3, 7)
okurky sterilované DIA [D 9]
čaj s citrónem

banány]

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
eidam 50gr [D 4]

kiwi [D 9,9/4) polévka gul.hašé [D 4] (1, 7)
buchty s tvsrohem DIA [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

jogurt bílý [D 9] (7) vaječná sedlina [D 4] (1, 3, 7, 9)
brambory B
kompot [D 4]
čaj s citrónem

banány]

ZAM
polévka dršťková [D 3,9] (1)
točenice [D 3] (1, 3, 7, 8)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
jogurt ovocný [D 3,4] (7)

mandarinky [D 3,4] polévka pórková s bramborem [D 3,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
rybí filé smažené [D 3] (1, 3, 4)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

zmrzlina 1 ks [D 3,4] (7) šlehaný tvaroh s kapií [D 3,9] (7, 10)
chléb (1)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík (1)
máslo flora (7)
jogurt ovocný [D 3,4] (7)

mandarinky [D 3,4] polévka celerová [D 4,9/4 (1, 3, 7, 9, 
10)
rybí filé dušené [D 4,9/4 (4, 7)
brambory B
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

zmrzlina 1 ks [D 3,4] (7) šlehaný tvaroh s pažitkou VEČ [D 3,4,9] 
(7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
čaj s citrónem

čt
05.05.

pá
06.05.

so
07.05.



Jídelní lístek A od 2.5.2022 do 8.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
jogurt dia [D 9,9/4 (7)

mandarinky [D 9,9/4 polévka pórková s bramborem [D 3,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
rybí filé smažené [D 9] (1, 3, 4)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

zmrzlina 1 ks [D 9] (7) šlehaný tvaroh s kapií [D 3,9] (7, 10)
chléb (1)
čaj s citrónem

chléb (1)
máslo turist,((več
jablka D9,9/4

9/4

bílá káva (7)
rohlík (1)
máslo flora (7)
jogurt dia [D 9,9/4 (7)

mandarinky [D 9,9/4 polévka celerová [D 4,9/4 (1, 3, 7, 9, 
10)
rybí filé dušené [D 4,9/4 (4, 7)
brambory B
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

zmrzlina 1 ks [D 9] (7) šlehaný tvaroh s pažitkou VEČ [D 3,4,9] 
(7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
čaj s citrónem

máslo turist,((več
jablka D9,9/4

ZAM

polévka pórková s bramborem [D 3,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
rybí filé smažené [D 3] (1, 3, 4)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
hermelín l/2 [D 3,4,9,9/4

mandarinky [D 3,4] bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
kuličky masové v rajčatové omáčce [D 
3] (1, 3)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 3,4]

oplatka [D 3,4] chléb (1)
máslo (7)
šunka 50 g [D 3,4,9]
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík (1)
máslo flora (7)
žervé l/2 [D 3,4,9]

mandarinky [D 3,4] bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
kuličky masové v rajčatové omáčce [D 
4] (1, 3, 7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 3,4]

oplatka [D 3,4] rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
šunka 50 g [D 3,4,9]
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
hermelín l/2 [D 3,4,9,9/4

mandarinky [D 9,9/4 bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
kuličky masové v rajčatové omáčce [D 
9] (1, 3)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 9]

oplatka DIA [D 9,9/4 chléb (1)
máslo (7)
šunka 50 g [D 3,4,9]
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
paštika [D 9]

9/4

bílá káva (7)
rohlík (1)
máslo flora (7)
žervé l/2 [D 3,4,9]

mandarinky [D 9,9/4 bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
kuličky masové v rajčatové omáčce [D 
4] (1, 3, 7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 9]

oplatka DIA [D 9,9/4 rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
šunka 50 g [D 3,4,9]
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
paštika [D 9]

ZAM

bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
kuličky masové v rajčatové omáčce [D 
3] (1, 3)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 3,4]

so
07.05.

ne
08.05.



Jídelní lístek A od 2.5.2022 do 8.5.2022

Změna jídelního lístku vyhrazena.

SchválilVypracoval


