
                               Jídelní lístek 29.5. – 2.6. 2023 

 
 PO  
chléb s rybí pomazánkou, bílá káva, čaj, ovoce 
polévka krupicová s vejcem 
kuřecí steak, hrachová kaše, kyselá okurka 
chléb s máslem a medem, čaj, ovoce 
 
ÚT 
jogurt se zavařeninou, houska, čaj, ovoce 
polévka zeleninová s rýží 
italský guláš, těstoviny sirup   
chléb se špenátovou pomazánkou, čaj, ovoce 
 
ST 
chléb se sýrem madetkou, mléko, čaj, ovoce  
polévka zeleninová se sýrovým kapáním 
 zeleninové placičky s vločkami, vař. brambory, kompot , čaj 
chléb s drožďovou pomazánkou, čaj, zelenina 
 
ČT 
veka s vlašskou pomazánkou, caro, čaj, ovoce 
polévka hovězí s masem a nudlemi 
hovězí na celeru, dušená rýže, čaj 
chléb s tuňákovou pomazánkou, ovoce, čaj 
 
 
PÁ 
rohlík s pomazánkovým máslem, kakao, čaj, ovoce 
polévka špenátová 
krutí plátek na houbách, bramborové noky, rajčat. salát, čaj 
chléb s máslem a zeleninou, čaj, ovoce 
 
Vedoucí jídelny: PERAUSOVÁ E. hlavní kuchařka: BLÁHOVÁ M. 
Případné změny JL (z technických důvodů) jsou možné 
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Jídelní lístek od 22.5. do 26.5. 2023 
 
Po 
chléb s tuňákovou pomazánkou, bílá káva, čaj, ovoce 
polévka česneková 
kuřecí maso v sýrové omáčce, špagety, čaj 
chléb s máslem a nutelou, čaj, ovoce 
 
ÚT 
ovocný chlebíček ochucené mléko, čaj, ovoce 
polévka hrachová s krutonky 
rybí rizoto se zeleninou a sýrem, kyselá okurka, karotelka 
chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj, ovoce 

         ST 

chléb s taveným sýrem, mléko, čaj, ovoce 
polévka kmínová s vejcem 
moravský vrabec, bramborové knedlíky, červené zelí, čaj 
chléb s vaječnou pomazánkou, čaj, ovoce 
 
ČT 
rohlík s máslem, kakao, čaj, ovoce 
polévka kuřecí s květákem 
přírodní hovězí pečeně,vař. brambory, zel. obloha, čaj 
chléb s pomazánkou budapešťskou, čaj, ovoce 
 
PÁ 
chléb s masovou pomazánkou, caro, čaj, ovoce 
polévka bramborová 
jablková žemlovka, karotelka 
chléb s máslem a zeleninou, čaj 
 
Vedoucí jídelny: PERAUSOVÁ E. hlavní kuchařka: BLÁHOVÁ M. 
Případné změny JL (z technických důvodů) jsou možé 



 

Jídelní lístek 5.6. – 9.6. 2023 
 
 PO  
chléb se sardinkovou pomazánkou, bílá káva, čaj, ovoce 
polévka zeleninová s pohankou 
pečené kuře po zahradnicku, karirýže, čaj 
chléb s máslem a nutelou, čaj, ovoce 
 
ÚT 
houska s pomazánkovým máslem, ochuc, mléko, čaj, ovoce 
polévka hrstková 
pečený candát na másle, bramborová kaše, salát. sirup   
chléb, pomazánka zeleninová, čaj, ovoce 
 
ST 
cereální čoko kuličky, mléko, čaj, ovoce  
polévka pórková s jáhlami 
segedínský guláš, houskové knedlíky, čaj 
chléb s luštěninovou pomazánkou, čaj, ovoce 
 
ČT 
rohlík s budapešťskou pomazánku, mléko, čaj, ovoce 
polévka s jarní zeleninou 
hovězí maso v kapustě, vařené brambory, čaj 
chléb s vaječnou pomazánkou, ovoce, čaj 
 
 
PÁ 
chléb se sýrovou pomazánkou, kakao, čaj, ovoce 
polévka hovězí s játrovou rýží 
těstoviny s mákem, ovoce, čaj 
zrníčkový chléb s máslem a zeleninou, čaj 
 
Vedoucí jídelny: PERAUSOVÁ E. hlavní kuchařka: BLÁHOVÁ M. 
Případné změny JL (z technických důvodů) jsou možné 
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