
Jídelní lístek : od 05.09.2022 do 09.09.2022 

 

Pondělí 05.09.2022 

Polévka: CUKETOVÁ KYSELICE S BRAMBOREM [1a;7;9] 

oběd 1: Strakonický plátek (kuřecí prsní řízek, kořenová zelenina. křen, hořčice, okurky sterilovaný), 

kynutý houskový knedlík s kukuřičnými vločkami, ovocný čaj brusinkový, ovocná šťáva, čistá voda 

[1a;7;9;10] 

oběd 2: . 

svačina: Pomazánka zeleninová, chléb podmáslový, čerstvá nakrájená zelenina, mléko, ovocný čaj 

brusinkový, čistá voda [1a;3;7;9] 

 

Úterý 06.09.2022 

Polévka: RAJČATOVÁ S RÝŽÍ [1a;7;9] 

oběd 1: Vepřová panenka Delikates v hořčičné marinádě, vařený brambor, ledový salát s 

pomerančem, jahodový mošt, čaj divoká višeň, čistá voda [1a;7;9;10] 

oběd 2: Špagety s mrkvovým přelivem, slunečnicovými semínky a opraženou cizrnou (bezmasý oběd), 

ledový salát s pomerančem, jahodový mošt, čaj divoká višeň, čistá voda [1a;7;9] 

svačina: Domácí pribináček, müsli, pletýnka, čerstvé ovoce, čaj divoká višeň, čistá voda [1ad;7] 

 

Středa 07.09.2022 

Polévka: SLEPIČÍ VÝVAR S TĚSTOVINOU [1a;9] 

oběd 1: Mexická rýže (krůtí rizoto s mexickou zeleninou), sýr parmazán, ovocný salát, čerstvá krájená 

zelenina, ovocná šťáva, čistá voda [1a;7;9] 

oběd 2: Sekaná z rybího masa, bramborová kaše, ovocný salát, čerstvá krájená zelenina, ovocná 

šťáva, čistá voda [1a;3;4;7] 

svačina: Chléb v županu, čerstvá nakrájená zelenina, mléko, 100% pomerančový džus, čistá voda 

[1a;3;7] 

 

Čtvrtek 08.09.2022 

Polévka: KEDLUBNOVÝ KRÉM S BYLINKOVÝMI KRUTONKY [1a;7;9] 

oběd 1: Luštěninový hamburger (bezmasý oběd), pečivo - bulka sypaná sezamem, jogurtový dresink s 

bylinkami, čerstvá ochucená zelenina citronovou šťávou, čaj ovocný s červenou řepou, ovocná šťáva, 

čistá voda [1a;3;7;9;10;11] 

oběd 2: Vepřové kostky na divoko, bulgur se zeleninou, čerstvá ochucená zelenina citronovou štávou, 

čaj ovocný s červenou řepou, ovocná šťáva, čistá voda [1a;7;9] 



svačina: Pomazánka pikantní masová, raženka, čerstvá nakrájená zelenina, ovocná šťáva, čaj ovocný s 

červenou řepou, čistá voda [1a;7;9] 

 

Pátek 09.09.2022 

Polévka: SIESTA (Z MÍCHANÝCH LUŠTĚNIN) [1a;7;9] 

oběd 1: Bramborové špalíky s ovocným přelivem a zakysanou smetanou, neslazený čaj fruit selection, 

bílá káva, čistá voda [1a;7] 

oběd 2: Telecí kýta v medovém obalu (telecí kýta, med, smetana), šťouchaný brambor s květákem, 

neslazený čaj fruit selection, bílá káva, čistá voda [1a;7;9;10] 

svačina: Loupák sýrový, čerstvá nakrájená zelenina, neslazený čaj fruit selection, mléko, čistá voda 

[1a;7;9] 


