
 
 

 

Pondělí 16. 1. 

Přesnídávka: toustový chléb, medové máslo, ovoce, kakao/čaj 1a,7 

Oběd: polévka drůbková s pohankou a zeleninou 9, segedínský guláš, houskový knedlík 1a,3,7 

Svačina: chléb, pomazánka s kápií, zelenina, mléko/čaj 1a,7 

Úterý 17. 1.  

Přesnídávka: vanilkový pudink s piškotem, ovoce, mléko/čaj 1a,3,7 
 

Oběd: polévka bramborová 1a,9, sekaná pečeně, br. kaše, čalamáda 1a,3,7,9 

Svačina: chléb, pomazánka z tofu, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,6, 7 

Středa 18. 1.  

Přesnídávka: jogurt bílý sypaný grankem, rohlík, ovoce, mléko/čaj 1a,7 

Oběd: polévka francouzská 1a,3,9, hovězí pečeně na houbách, dušená rýže 1a,3,7 

Svačina: veka, tuňáková pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1a,4,7 

Čtvrtek 19. 1.  

Přesnídávka: domácí třená bábovka, ovoce, bílá káva/čaj 1a,3,7 

Oběd: polévka hovězí s rýží a zeleninou 9, rybí filé na zelenině, brambor 1a,4,7,9 

Svačina: tmavé pečivo, jemná česneková pomazánka, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,7 

Pátek 20. 1.  

Přesnídávka: chléb s máslem, strouhaný sýr eidam, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7  

Oběd: polévka uzená s kroupami a zeleninou 1c,9, kuřecí plátek, fazolky dušené s rajčaty, brambor 1a 

Svačina: křupavé chleby, žervé krém, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,7 

Změna jídelního lístku vyhrazena 



 
 

Pondělí 23. 1.  

Přesnídávka: cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1a,7 

Oběd: polévka frankfurtská s uzeninou 1, milánské špagety se strouhaným sýrem 1a,3,7,9 

Svačina: chléb, luštěninová pomazánka, mléko/čaj 1a,6,7 

Úterý 24. 1.  

Přesnídávka: domácí vařená jablečná přesnídávka, rohlík, ovoce, čaj 1a 

Oběd: polévka drožďová 1a,3,9, hovězí pečeně cikánská, dušená rýže 1a 

Svačina: veka, vajíčková pomazánka, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,3,7 

Středa 25. 1.  

Přesnídávka: chléb, jemná masová pomazánka, ovoce, mléko/čaj 1a,7 

Oběd: polévka hovězí se zavářkou 1a,3,9, holandský řízek, brambor, salát 1a,3,7 

Svačina: pomazánka s tvarohem, kukuřičné křupavé chleby, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,7 

Čtvrtek 26. 1.  

Přesnídávka: domácí koláč s ovocem, ovoce, kakao/čaj 1a,3,7 

Oběd: polévka gulášová 1a, tilápie na másle, br. kaše, kompot 1a,4,7 

Svačina: chléb, sýrová pomazánka, zelenina, kakao/čaj 1a, 3,7 

Pátek 27. 1.  

Přesnídávka: rohlík, máslo, džem, caro nápoj/čaj 1a,7 

Oběd: polévka vločková s vejci a zeleninou 1c,3,7,9, vepřová kýta po orientálsku, těstoviny 1a,6,7 

Svačina: chléb, pomazánkový krém, zelenina, mléko/čaj 1a,7 

Změna jídelního lístku vyhrazena 


