
Jídelní lístek A od 13.3.2023 do 19.3.2023

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 drožďová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
francouzské brambory [D 3] (3)
okurky sterilované [D 3]
káva z melty [D 3,4]

mandarinky [D 3,4] lívance se skořicí [D 3] (1, 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 drožďová [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
francouzské brambory [D 4] (3, 7)
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

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

9

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

jablka polévka drožďová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
francouzské brambory [D 9] (3)
okurky sterilované DIA [D 9]
káva z melty [D 9]

mandarinky [D 9,9/4 Lívanečky (1, 3, 7, 12)
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 drožďová [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
francouzské brambory [D 4] (3, 7)
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

mandarinky [D 9,9/4 Lívanečky (1, 3, 7, 12)
čaj s citrónem

banány]

ZAM

polévka drožďová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 
10)
francouzské brambory [D 3] (3)
okurky sterilované [D 3]
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)

jablka polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
omáčka polská [D 3] (1, 7, 9, 12)
vepřové maso vařené [D 3]
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

4

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

jablka polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
omáčka polská [D 4] (1, 7, 9, 12)
vepřové maso vařené [D 4]
knedlík houskový [D 4] (1, 3, 7)
káva z melty [D 3,4]

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

9

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

jablka polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
omáčka polská [D 9] (1, 7, 9, 12)
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) chléb (1)
polévka bramborová (1, 3, 7, 9, 10)
čaj s citrónem

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

9/4

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

jablka polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
omáčka polská [D 9] (1, 7, 9, 12)
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) rohlík 2 ks [D 4] (1)
polévka bramborová (1, 3, 7, 9, 10)
čaj s citrónem

máslo turist,((več
rajčata [D 9,9/4

po
13.03.

út
14.03.



Jídelní lístek A od 13.3.2023 do 19.3.2023

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

ZAM

polévka hovězí s těstovinou [D 
3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 9, 10)
omáčka polská [D 3] (1, 7, 9, 12)
vepřové maso vařené [D 3]
knedlík houskový [D 3] (1, 3, 7)

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

mandarinky [D 3,4] polévka fazolová [D 3,9] (1, 7)
čevabčiči [D 3] (10)
brambory B
maštění [D 3,9] (7)
káva z melty [D 3,4]

chléb ve vajíčku (1, 3, 12) lečo s uzeninou [D 3,9] (1, 3)
chléb (1)
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo flora (7)
džem porcovaný [D 3,4] (12)

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

Chléb toastový s gervais a plátkovým 
sýrem (1, 7)

vaječná sedlina [D 4] (1, 3, 7, 9)
bramborová kaše (7)
čaj s citrónem

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
džem DIA [D 9] (12)

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

chléb ve vajíčku (1, 3, 12) lečo s uzeninou [D 3,9] (1, 3)
chléb (1)
čaj s citrónem

Chléb 9,9/4 (1)
sýr tavený 50 g [D 9] (7)

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
máslo flora (7)
džem DIA [D 9] (12)

mandarinky [D 9,9/4 polévka hrášková [D 4] (1, 3, 7, 9, 10)
karbanátek hovězí dušený [D 4] (3)
brambory B
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a plátkovým 
sýrem (1, 7)

vaječná sedlina [D 4] (1, 3, 7, 9)
bramborová kaše (7)
čaj s citrónem

sýr tavený 50 g [D 9] (7)

ZAM

polévka fazolová [D 3,9] (1, 7)
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)
chléb (1)
med šlehaný s máslem [D 3,4] (7)

jablka polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
Rýže dušená
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

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

4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
med šlehaný s máslem [D 3,4] (7)

jablka polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
Rýže dušená
kompot [D 3,4]
káva z melty [D 3,4]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

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

9

bílá káva (7)
chléb (1)
máslo (7)
džem DIA [D 9] (12)

jablka polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
Rýže dušená
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

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

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

út
14.03.

st
15.03.

čt
16.03.



Jídelní lístek A od 13.3.2023 do 19.3.2023

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

9/4

bílá káva (7)
rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
džem DIA [D 9] (12)
máslo flora (7)

jablka polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
Rýže dušená
kompot [D 9]
káva z melty [D 9]

Chléb toastový s gervais a okurkou (1, 
7)

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

salám šunkový 50 g [D 9,9/4
rohlík (1)

ZAM

polévka s krup.noky 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
Kuře pečené (7)
Rýže dušená
kompot [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 gulášová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
buchty s tvarohem [D 3] (1, 3, 7)
kakao [D 3,4] (7)

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

4

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

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

jogurt ovocný [D 3,4] (7) vepřové kostky na kmíně (1)
brambory B
čaj s citrónem

9

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

kiwi [D 9,9/4) polévka gulášová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
buchty s tvsrohem DIA [D 9] (1, 3, 7)
kakao [D 9] (6, 7)

jogurt dia [D 9,9/4 (7) knedlíky s vajíčkem [D 3,9] (1, 3, 7)
čaj s citrónem

banány]

9/4

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

kiwi [D 9,9/4) polévka gul.hašé [D 4] (1, 7)
buchty s tvsrohem DIA [D 9] (1, 3, 7)
kakao [D 9] (6, 7)

jogurt dia [D 9,9/4 (7) vepřové kostky na kmíně (1)
brambory B
čaj s citrónem

banány]

ZAM
polévka gulášová [D 3,9] (1, 3, 7, 9, 10)
buchty s tvarohem [D 3] (1, 3, 7)
kakao [D 3,4] (7)

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 vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
špagety po italsku [D 3] (1)
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] chléb (1)
pomazánka z olejovek [D 3,9] SN (7, 
10)
čaj s citrónem

4

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

mandarinky [D 3,4] polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
špagety po italsku [D 4] (1, 7)
káva z melty [D 3,4]

džus [D 3,4] rohlík 2 ks [D 3,4,9] (1)
sýr tavený 100 g [D 4] (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 vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
špagety po italsku [D 9] (1)
káva z melty [D 9]

džus [D 9,9/4 chléb (1)
pomazánka z olejovek [D 3,9] SN (7, 
10)
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 vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
špagety po italsku [D 9] (1)
káva z melty [D 9]

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

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

čt
16.03.

pá
17.03.

so
18.03.



Jídelní lístek A od 13.3.2023 do 19.3.2023

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

ZAM

polévka vločková [D 3,4,9,9/4 (1, 3, 7, 
9, 10)
špagety po italsku [D 3] (1)
káva z melty [D 3,4]

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

3

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

banány] polévka kmínová s vejcem [D 3,9] (1, 3, 
7, 9, 10)
hovězí roštěnka znojemská [D 3] (1)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

oplatka [D 3,4] chléb (1)
máslo pomazánkové (7)
rajčata
čaj s citrónem

4

bílá káva (7)
rohlík (1)
máslo flora (7)
salám Junior 50 g [D 3,4,9]

banány] polévka kmínová s vejcem [D 4] (1, 3, 
7, 9, 10)
hovězí pečeně přírodní [D 4] (1, 7)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

oplatka [D 3,4] rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo pomazánkové (7)
rajčata
čaj s citrónem

9

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

banány] polévka kmínová s vejcem [D 3,9] (1, 3, 
7, 9, 10)
hovězí roštěnka znojemská [D 9] (1)
Rýže dušená
káva z melty [D 9]

oplatka DIA [D 9,9/4 chléb (1)
máslo pomazánkové (7)
rajčata
čaj s citrónem

pudink DIA [D 9,9/4 (7)

9/4

bílá káva (7)
rohlík (1)
máslo flora (7)
salám Junior 50 g [D 3,4,9]

banány] polévka kmínová s vejcem [D 4] (1, 3, 
7, 9, 10)
hovězí pečeně přírodní [D 4] (1, 7)
Rýže dušená
káva z melty [D 9]

oplatka DIA [D 9,9/4 rohlík 2 ks [D 4] (1)
máslo pomazánkové (7)
rajčata
čaj s citrónem

pudink DIA [D 9,9/4 (7)

ZAM

polévka kmínová s vejcem [D 3,9] (1, 3, 
7, 9, 10)
hovězí roštěnka znojemská [D 3] (1)
Rýže dušená
káva z melty [D 3,4]

Změna jídelního lístku vyhrazena.

SchválilVypracoval

so
18.03.

ne
19.03.


