
Jídelní lístek A od 28.11.2022 do 4.12.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
rybí filé smažené [D 3] (1, 3, 4)
bramborová kaše (7)
maštění [D 3,9] (7)
kompot [D 3,4]
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)
džem porcovaný [D 3,4] (12)

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
rybí filé dušené [D 4,9/4 (4, 7)
bramborová kaše (7)
kompot [D 3,4]
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)
džem porcovaný [D 3,4] (12)

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
rybí filé smažené [D 9] (1, 3, 4)
bramborová kaše (7)
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)
džem porcovaný [D 3,4] (12)

jablka bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
rybí filé dušené [D 4,9/4 (4, 7)
bramborová kaše (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]

ZAM

bujon se žloutkem a krupicí [D 3,4,9] 
(1, 3, 9)
rybí filé smažené [D 3] (1, 3, 4)
bramborová kaše (7)
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)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
sýrová pěna [D 3,4,9] (7)

mandarinky [D 3,4] polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
moravský vrabec [D 3,4,9]
knedlík bramborový [D 3] (1, 3)
zelí kysané dušené [D 3] (1)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) polévka rajčatová s rýží [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)
sýrová pěna [D 3,4,9] (7)

mandarinky [D 3,4] polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
moravský vrabec [D 3,4,9]
knedlík bramborový jemný [D 4] (1, 3)
špenát dušený [D 4,9/4) (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

jogurt ovocný [D 3,4] (7) polévka rajčatová s rýží [D 3,4,9] (1, 3, 
7, 9, 10)
rohlík (1)
čaj s citrónem

9

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

mandarinky [D 9,9/4 polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
moravský vrabec [D 3,4,9]
knedlík bramborový [D 9] (1, 3)
zelí kysané dušené [D 9] (1)
káva z melty [D 9]

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

Chléb 9,9/4 (1)
paštika [D 9]

po
28.11.

út
29.11.



Jídelní lístek A od 28.11.2022 do 4.12.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9/4

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

mandarinky [D 9,9/4 polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
moravský vrabec [D 3,4,9]
knedlík bramborový jemný [D 4] (1, 3)
špenát dušený [D 4,9/4) (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

ZAM

polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
moravský vrabec [D 3,4,9]
knedlík bramborový [D 3] (1, 3)
zelí kysané dušené [D 3] (1)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

banány] polévka hovězí se svítkem [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
vepřový závin [D 3] (1, 3)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

pudink [D 3,4] (7) omáčka koprová [D 3] (1, 7)
vejce 1 ks [D 3,9] (3)
brambory B
Čaj ovocný

4

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

banány] polévka hovězí se svítkem [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
vepřový závin [D 4] (1, 3, 9)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

pudink [D 3,4] (7) omáčka koprová [D 4] (1, 7)
vejce 1 ks [D 3,9] (3)
brambory B
Čaj ovocný

9

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

banány] polévka hovězí se svítkem [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
vepřový závin [D 9] (1, 3)
rýže [D 9,9/4)
káva z melty [D 9]

pudink DIA [D 9,9/4 (7) omáčka koprová [D 9] (1, 7)
vejce 1 ks [D 3,9] (3)
brambory B
Čaj ovocný

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

9/4

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

banány] polévka hovězí se svítkem [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
vepřový závin [D 4] (1, 3, 9)
rýže [D 9,9/4)
káva z melty [D 9]

pudink DIA [D 9,9/4 (7) omáčka koprová [D 4] (1, 7)
vejce 1 ks [D 3,9] (3)
brambory B
Čaj ovocný

máslo turist,((več
jablka D9,9/4

ZAM

polévka hovězí se svítkem [D 3,4,9,9/4 
(1, 3, 7, 9, 10)
vepřový závin [D 3] (1, 3)
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 z kysaného zelí s uzeninou [D 
3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
buchty s tvarohem [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

4

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

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

Chléb toastový s gervais a rajčaty (1, 7) rohlík 2 ks [D 4] (1)
šunková pěna 100gr [D 4] (7)
čaj s citrónem

9

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

kiwi [D 9,9/4) polévka z kysaného zelí s uzeninou [D 
3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
buchty s tvsrohem DIA [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

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

út
29.11.

st
30.11.

čt
01.12.



Jídelní lístek A od 28.11.2022 do 4.12.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9/4

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

Chléb toastový s gervais a rajčaty (1, 7) rohlík 2 ks [D 4] (1)
šunková pěna 100gr [D 4] (7)
čaj s citrónem

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

ZAM

polévka z kysaného zelí s uzeninou [D 
3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
buchty s tvarohem [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)
hermelín l/2 [D 3,4,9,9/4

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

jogurt ovocný [D 3,4] (7) hovězí guláš [D 3] (1)
těstoviny [D 3,4] (1)
čaj

4

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

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

jogurt ovocný [D 3,4] (7) hovězí guláš moravský [D 4] (1, 7)
těstoviny [D 3,4] (1)
čaj

9

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

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

jogurt dia [D 9,9/4 (7) hovězí guláš [D 9] (1)
těstoviny [D 9] (1)
čaj [D 9]

Banán

9/4

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

jablka brokolicová polévka [D 3,4,9] (1, 3, 7, 
9)
brambory B
káva z melty [D 9]

jogurt dia [D 9,9/4 (7) hovězí guláš moravský [D 4] (1, 7)
těstoviny [D 9] (1)
čaj [D 9]

Banán

ZAM

brokolicová polévka [D 3,4,9] (1, 3, 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)
jogurt ovocný [D 3,4] (7)

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
hrachová kaše [D 3,9] (1)
uzené maso vařené
okurky sterilované [D 3]
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] chléb (1)
šunka 100 g [D 3,4,9]
máslo (7)
čaj s citrónem

4

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřový řízek přírodní [D 4] (1, 7)
brambory B
kompot [D 4]
káva z melty [D 3,4]

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

čt
01.12.

pá
02.12.

so
03.12.



Jídelní lístek A od 28.11.2022 do 4.12.2022

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
hrachová kaše [D 3,9] (1)
uzené maso vařené
okurky sterilované DIA [D 9]
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 chléb (1)
šunka 100 g [D 3,4,9]
máslo (7)
čaj s citrónem

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

9/4

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

banány] polévka z kostí s kapáním [D 3,4,9] (1, 
3, 7, 9, 10)
vepřový řízek přírodní [D 4] (1, 7)
brambory B
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 rohlík 2 ks [D 4] (1)
šunka 100 g [D 3,4,9]
máslo flora (7)
čaj s citrónem

máslo turist,((več
rajčata [D 9,9/4

ZAM

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

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

4

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)
vepřové na celeru [D 4] (1, 7, 9)
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)
sýr tavený 100 g [D 3,4,9] (7)
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)
vepřová kýta hamburská [D 9] (1, 7, 9)
knedlík houskový [D 9] (1, 3, 7)
káva z melty [D 9]

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

přesnídávka ovocná DIA D9,9/4

9/4

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)
vepřové na celeru [D 4] (1, 7, 9)
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)
sýr tavený 100 g [D 3,4,9] (7)
čaj s citrónem

přesnídávka ovocná DIA D9,9/4

ZAM

polévka drůbková s nudlemi [D 
3,4,9,9/4 (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]

Změna jídelního lístku vyhrazena.

SchválilVypracoval

so
03.12.

ne
04.12.


