
Jídelní lístek A od 9.5.2022 do 15.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
párky [D 3,4,9]
hořčice [D 3,9] (10)

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
vepřové ražniči liptovské [D 3] (1)
bramborová kaše (7)
kompot [D 3,4] 2
káva z melty [D 3,4]

banány] palačinky s džemem [D 3,4] (1, 3, 7, 
12)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
párky [D 3,4,9]

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
vepřové kostky na kmíně (1)
bramborová kaše (7)
kompot [D 3,4] 2
káva z melty [D 3,4]

banány] palačinky s džemem [D 3,4] (1, 3, 7, 
12)
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
párky [D 3,4,9]
hořčice [D 3,9] (10)

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
vepřové ražniči liptovské [D 9]
bramborová kaše (7)
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

banány] palačiny s DIA džemem [D 9] (1, 3, 7, 
12)
čaj s citrónem

banány]

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 4] (1)
párky [D 3,4,9]

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
vepřové kostky na kmíně (1)
bramborová kaše (7)
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

banány] palačiny s DIA džemem [D 9] (1, 3, 7, 
12)
čaj s citrónem

banány]

ZAM

bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
vepřové ražniči liptovské [D 3] (1)
bramborová kaše (7)
káva z melty [D 3,4]

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)

kiwi [D 3,4] polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
hovězí svíčková na smetaně [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 bramborová (1, 3, 7, 9, 10)
chléb (1)
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)

kiwi [D 3,4] polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
hovězí svíčková [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 bramborová (1, 3, 7, 9, 10)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
čaj s citrónem

9

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

kiwi [D 9,9/4) polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
hovězí svíčková na smetaně [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 bramborová (1, 3, 7, 9, 10)
chléb (1)
čaj s citrónem

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

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)

kiwi [D 9,9/4) polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
hovězí svíčková [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 bramborová (1, 3, 7, 9, 10)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
čaj s citrónem

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

po
09.05.

út
10.05.



Jídelní lístek A od 9.5.2022 do 15.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

ZAM

polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
hovězí svíčková na smetaně [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

kakao [D 3,4] (7)
loupák 2ks
máslo (7)

kiwi [D 3,4] Polévka brokolicová (1, 7, 9)
vepřové v mrkvi [D 3] (1)
brambory B
káva z melty [D 3,4]

mléko ochucené [D 3,4] (7) hovězí dušené kostky po zahradnicku 
[D 3] (1, 7, 9)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

4

kakao [D 3,4] (7)
loupák 2ks
máslo flora (7)

kiwi [D 3,4] Polévka brokolicová (1, 7, 9)
vepřové v mrkvi [D 4] (1, 7)
brambory B
káva z melty [D 3,4]

mléko ochucené [D 3,4] (7) hovězí dušené kostky po zahradnicku 
[D 4] (1, 7, 9)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

9

kakao [D 9] (6, 7)
loupák dia
máslo (7)

kiwi [D 9,9/4) Polévka brokolicová (1, 7, 9)
vepřové v mrkvi [D 9] (1)
brambory B
káva z melty [D 9]

podmáslí [D 9] hovězí dušené kostky po zahradnicku 
[D 9] (1, 7, 9)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
sýrová pěna [D 9] (7)

9/4

kakao [D 9] (6, 7)
loupák dia
máslo flora (7)

kiwi [D 9,9/4) Polévka brokolicová (1, 7, 9)
vepřové v mrkvi [D 4] (1, 7)
brambory B
káva z melty [D 9]

podmáslí [D 9] hovězí dušené kostky po zahradnicku 
[D 4] (1, 7, 9)
Těstoviny (1)
čaj s citrónem

sýrová pěna [D 9] (7)

ZAM

Polévka brokolicová (1, 7, 9)
vepřové v mrkvi [D 3] (1)
brambory B
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)

jablka polévka kmínová s rýží [D 3,4,9,9/4 (1, 
3, 7, 9, 10)
kuřecí řízek smažený [D 3,9] (1, 3, 7)
bramborový salát [D 3] (3, 9, 10)
káva z melty [D 3,4]

Chléb toastový s gervais a rajčaty (1, 7) chléb (1)
máslo (7)
paštika [D 3,9]
čaj s citrónem

4

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

jablka polévka kmínová s rýží [D 3,4,9,9/4 (1, 
3, 7, 9, 10)
kuřecí přírodní řízek [D 4] (7)
Bramborový salát 2 (7)
káva z melty [D 3,4]

Chléb toastový s gervais a rajčaty (1, 7) rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
salám šunkový 50 g [D 4]
čaj s citrónem

9

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

jablka polévka kmínová s rýží [D 3,4,9,9/4 (1, 
3, 7, 9, 10)
kuřecí řízek smažený [D 3,9] (1, 3, 7)
bramborový salát (3, 9, 10)
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a rajčaty (1, 7) chléb (1)
máslo (7)
paštika [D 3,9]
čaj s citrónem

Banán

9/4

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

jablka polévka kmínová s rýží [D 3,4,9,9/4 (1, 
3, 7, 9, 10)
kuřecí přírodní řízek [D 4] (7)
Bramborový salát 2 (7)
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a rajčaty (1, 7) rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo flora (7)
salám šunkový 50 g [D 4]
čaj s citrónem

Banán

út
10.05.

st
11.05.

čt
12.05.



Jídelní lístek A od 9.5.2022 do 15.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

ZAM

polévka kmínová s rýží [D 3,4,9,9/4 (1, 
3, 7, 9, 10)
kuřecí řízek smažený [D 3,9] (1, 3, 7)
bramborový salát [D 3] (3, 9, 10)

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 slepičí se strouháním [D 3,4,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
Buchtičky s krémem [D 3,4] (1, 3, 6, 7)
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] játra dušená [D 3] (1)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
čaj s citrónem

4

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

mandarinky [D 3,4] polévka slepičí se strouháním [D 3,4,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
Buchtičky s krémem [D 3,4] (1, 3, 6, 7)
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] vepřové na celeru [D 4] (1, 7, 9)
brambory B
čaj s citrónem

9

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

mandarinky [D 9,9/4 polévka slepičí se strouháním [D 3,4,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
Buchtičky se šodó [D 9] (1, 3, 6, 7)
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 játra dušená [D 9] (1, 7)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
čaj s citrónem

přesnídávka ovocná DIA D9,9/4

9/4

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

mandarinky [D 9,9/4 polévka slepičí se strouháním [D 3,4,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
Buchtičky se šodó [D 9] (1, 3, 6, 7)
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 vepřové na celeru [D 4] (1, 7, 9)
brambory B
čaj s citrónem

přesnídávka ovocná DIA D9,9/4

ZAM

polévka slepičí se strouháním [D 3,4,9] 
(1, 3, 7, 9, 10)
Buchtičky s krémem [D 3,4] (1, 3, 6, 7)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

bílá káva (7)
chléb (1)
med šlehaný s máslem [D 3,4] (7)

mandarinky [D 3,4] polévka celerová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
fleky s uzeným masem (1, 3, 7)
salát z hlávkového zelí [D 3]
káva z melty [D 3,4]

termix [D 3,4] chléb (1)
máslo (7)
sýr tavený 100 g [D 3,4,9] (7)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík (1)
med šlehaný s máslem [D 3,4] (7)

mandarinky [D 3,4] polévka celerová [D 4,9/4 (1, 3, 7, 9, 
10)
těstoviny zapečené s uzeninou [D 4] (1, 
3, 7)
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

termix [D 3,4] rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo flora (7)
sýr tavený 100 g [D 3,4,9] (7)
čaj s citrónem

9

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

mandarinky [D 9,9/4 polévka celerová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
fleky s uzeným masem (1, 3, 7)
salát z hlávkového zelí DIA [D 9]
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) chléb (1)
máslo (7)
sýr tavený 100 g [D 3,4,9] (7)
čaj s citrónem

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

9/4

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

mandarinky [D 9,9/4 polévka celerová [D 4,9/4 (1, 3, 7, 9, 
10)
těstoviny zapečené s uzeninou [D 4] (1, 
3, 7)
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo flora (7)
sýr tavený 100 g [D 3,4,9] (7)
čaj s citrónem

máslo turist,((več
rajčata [D 9,9/4

ZAM

polévka celerová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
fleky s uzeným masem (1, 3, 7)
salát z hlávkového zelí [D 3]
káva z melty [D 3,4]

čt
12.05.

pá
13.05.

so
14.05.



Jídelní lístek A od 9.5.2022 do 15.5.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

kiwi [D 3,4] polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
vepřový guláš segedínský [D 3] (1, 7)
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

kiwi [D 3,4] polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
vepřový guláš cikánský [D 4,9/4 (1, 7)
knedlík houskový [D 4] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

9

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

kiwi [D 9,9/4) polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
vepřový guláš segedínský [D 9] (1)
knedlík houskový [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

Chléb 9,9/4 (1)
ovar z vepřové plece II. [D 9]

9/4

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

kiwi [D 9,9/4) polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
vepřový guláš cikánský [D 4,9/4 (1, 7)
knedlík houskový [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

Chléb 9,9/4 (1)
ovar z vepřové plece II. [D 9]

ZAM

polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
vepřový guláš segedínský [D 3] (1, 7)
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

Změna jídelního lístku vyhrazena.

SchválilVypracoval

ne
15.05.


