
Jídelní lístek A od 16.5.2022 do 22.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

jablka polévka špenátová [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
sekaný řízek košarnický [D 3] (1, 3)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 3,4] 2
káva z melty [D 3,4]

mandarinky [D 3,4] nákyp rýžový s ovocem [D 3,4] (3, 7)
čaj s citrónem

4

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

jablka polévka špenátová [D 3,4,9] (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] nákyp rýžový s ovocem [D 3,4] (3, 7)
čaj s citrónem

9

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

jablka polévka špenátová [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
sekaný řízek košarnický [D 9] (1, 3)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

mandarinky [D 9,9/4 nákyp rýžový s ovocem DIA [D 9] (3, 7)
čaj s citrónem

banány]

9/4

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

jablka polévka špenátová [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
karbanátek hovězí dušený [D 4] (3)
brambory B
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

mandarinky [D 9,9/4 nákyp rýžový s ovocem DIA [D 9] (3, 7)
čaj s citrónem

banány]

ZAM

polévka špenátová [D 3,4,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
sekaný řízek košarnický [D 3] (1, 3)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 3,4] 2
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
fazolky zadělávané [D 3] (1, 7)
vepřové maso vařené [D 3]
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

4

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
fazolky přírodní [D 4] (1, 7)
vepřové maso vařené [D 4]
knedlík houskový [D 4] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

9

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
fazolky zadělávané [D 9] (1, 7)
vepřové maso vařené [D 9,9/4
knedlík houskový [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

chléb (1)
máslo turist,((več
rajčata [D 9,9/4

po
16.05.

út
17.05.



Jídelní lístek A od 16.5.2022 do 22.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9/4

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
fazolky přírodní [D 4] (1, 7)
vepřové maso vařené [D 9,9/4
knedlík houskový [D 4] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

chléb (1)
máslo turist,((več
rajčata [D 9,9/4

ZAM

polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
fazolky zadělávané [D 3] (1, 7)
vepřové maso vařené [D 3]
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)
máslo (7)
vejce [D 3,9] (3)

kiwi [D 3,4] polévka drožďová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
kuřecí maso s bazalkou (7)
sýrová omáčka [D 3,4,9] (7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 3,4]

loupák 2ks
mléko (7)

brambory B
zelenina míchaná dušená [D 3] (1, 9)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
jogurt ovocný [D 4] (7)

kiwi [D 3,4] polévka drožďová [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
Kuřecí maso se zeleninou (7, 9)
sýrová omáčka [D 3,4,9] (7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 3,4]

loupák 2ks brambory B
zelenina míchaná dušená [D 4] (1, 7, 9)
čaj s citrónem

9

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

kiwi [D 9,9/4) polévka drožďová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
kuřecí maso s bazalkou (7)
sýrová omáčka [D 3,4,9] (7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 9]

loupák dia
mléko (7)
čaj [D 9]

brambory B
zelenina míchaná dušená [D 9] (9)
čaj s citrónem

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

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
jogurt ovocný [D 4] (7)

kiwi [D 9,9/4) polévka drožďová [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
Kuřecí maso se zeleninou (7, 9)
sýrová omáčka [D 3,4,9] (7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 9]

loupák dia
čaj [D 9]

brambory B
zelenina míchaná dušená [D 4] (1, 7, 9)
čaj s citrónem

máslo turistické
džem porcovaný DIA [D 9.9/4) (12)

ZAM

polévka drožďová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
kuřecí maso s bazalkou (7)
sýrová omáčka [D 3,4,9] (7)
Těstoviny (1)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
eidam 50 g [D 3,4,9]

jablka polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
srbské rizoto (3, 7, 9)
káva z melty [D 3,4]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

chléb (1)
opékané buřty [D 3,9] (10)
hořčice [D 3,9] (10)
pivo [D 3]
čaj s citrónem

út
17.05.

st
18.05.

čt
19.05.



Jídelní lístek A od 16.5.2022 do 22.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

4

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

jablka polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
rizoto s vepřovým masem [D 4,9/4 (7, 
9)
káva z melty [D 3,4]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

rohlík 2 ks [D 4] (1)
párky [D 4]
pivo [D 4]
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
eidam 50 g [D 3,4,9]

jablka polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
srbské rizoto (3, 7, 9)
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

chléb (1)
opékané buřty [D 3,9] (10)
hořčice [D 3,9] (10)
pivo Dia [D 9]
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
paštika [D 9]

9/4

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

jablka polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
rizoto s vepřovým masem [D 4,9/4 (7, 
9)
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

rohlík 2 ks [D 4] (1)
opékané buřty [D 3,9] (10)
hořčice [D 3,9] (10)
čaj s citrónem

paštika [D 9]

ZAM

polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
srbské rizoto (3, 7, 9)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

banány] polévka z vaječné jíšky [D 3,9] (1, 3, 7, 
9, 10)
šišky bramborové na sladko [D 3,4] (1, 
7)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) špagety po italsku [D 3] (1)
čaj s citrónem

4

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

banány] polévka krupicová [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
šišky bramborové na sladko [D 3,4] (1, 
7)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) špagety po italsku [D 4] (1, 7)
čaj s citrónem

9

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

banány] polévka z vaječné jíšky [D 3,9] (1, 3, 7, 
9, 10)
šišky bramborové s tvarohem (7)
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) špagety po italsku [D 9] (1)
čaj s citrónem

banány]

9/4

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

banány] polévka krupicová [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
šišky bramborové s tvarohem (7)
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) špagety po italsku [D 4] (1, 7)
čaj s citrónem

banány]

ZAM

polévka z vaječné jíšky [D 3,9] (1, 3, 7, 
9, 10)
šišky bramborové na sladko [D 3,4] (1, 
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)
máslo (7)
jogurt ovocný [D 3,4] (7)

kiwi [D 3,4] polévka hov. s masem a dom. 
drobením [D 4] (1, 3, 9)
uzené maso vařené
čočka na kyselo [D 3] (1)
okurky sterilované [D 3]
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] chléb (1)
lučina [D 3,4,9,9/4
čaj s citrónem

čt
19.05.

pá
20.05.

so
21.05.



Jídelní lístek A od 16.5.2022 do 22.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo flora (7)
jogurt ovocný [D 3,4] (7)

kiwi [D 3,4] polévka hov. s masem a dom. 
drobením [D 4] (1, 3, 9)
Kuře pečené (7)
brambory B
kompot [D 4]
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] rohlík 2 ks [D 4] (1)
lučina [D 3,4,9,9/4
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo (7)
jogurt dia [D 9,9/4 (7)

kiwi [D 9,9/4) polévka hov. s masem a dom. 
drobením [D 4] (1, 3, 9)
uzené maso vařené
čočka na kyselo [D 9]
okurky sterilované DIA [D 9]
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 chléb (1)
lučina [D 3,4,9,9/4
čaj s citrónem

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

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo flora (7)
jogurt dia [D 9,9/4 (7)

kiwi [D 9,9/4) polévka hov. s masem a dom. 
drobením [D 4] (1, 3, 9)
Kuře pečené (7)
brambory B
kompot [D 4]
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 rohlík 2 ks [D 4] (1)
lučina [D 3,4,9,9/4
čaj s citrónem

máslo turist,((več
jablka D9,9/4

ZAM

polévka hov. s masem a dom. 
drobením [D 4] (1, 3, 9)
uzené maso vařené
čočka na kyselo [D 3] (1)
okurky sterilované [D 3]
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

kakao [D 3,4] (7)
perník [D 3,4 (1, 3, 6, 7)

jablka polévka drůbková s nudlemi [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
hovězí na česneku [D 3] (1)
knedlík bramborový [D 3] (1, 3)
špenát dušený [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

oplatka [D 3,4] chléb (1)
Zeleninový aspik [D 3,4,9]
čaj s citrónem

4

kakao [D 3,4] (7) jablka polévka drůbková s nudlemi [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
hovězí pečeně přírodní [D 4] (1, 7)
knedlík bramborový jemný [D 4] (1, 3)
špenát dušený [D 4,9/4) (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

oplatka [D 3,4] rohlík 2 ks [D 4] (1)
Zeleninový aspik [D 3,4,9]
čaj s citrónem

9

kakao [D 9] (6, 7)
Perník Dia [D 9,9/4 (1, 3, 6, 7)

jablka polévka drůbková s nudlemi [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
hovězí na česneku [D 9] (1)
knedlík bramborový [D 9] (1, 3)
špenát dušený [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

oplatka DIA [D 9,9/4 chléb (1)
Zeleninový aspik [D 3,4,9]
čaj s citrónem

jogurt dia [D 9,9/4 (7)

9/4

kakao [D 9] (6, 7) jablka polévka drůbková s nudlemi [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
hovězí pečeně přírodní [D 4] (1, 7)
knedlík bramborový [D 9] (1, 3)
špenát dušený [D 4,9/4) (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

oplatka DIA [D 9,9/4 rohlík 2 ks [D 4] (1)
Zeleninový aspik [D 3,4,9]
čaj s citrónem

jogurt dia [D 9,9/4 (7)

so
21.05.

ne
22.05.



Jídelní lístek A od 16.5.2022 do 22.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

ZAM

polévka drůbková s nudlemi [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
hovězí na česneku [D 3] (1)
knedlík bramborový [D 3] (1, 3)
špenát dušený [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

Změna jídelního lístku vyhrazena.

SchválilVypracoval

ne
22.05.


