
 

 

Jídelníček – únor 2020 
 

● 3.2. PONDĚLÍ  
 

Přesnídávka  :  Termix 90g, jablko 50 g /7,8  
Oběd:   Kukuřičný krém/1 a,b,c,d,e,7 *kukuřice*brambory*cibule*mléko*smetana 

Dušené krůtí stehenní s mrkví a vařeným bramborem /1,7 
*krůtí stehno*máslo*smetana*mrkev*brambor 

Svačina  :  Bagetka 60g s máslem 10g a sýrem 20g, rajče 50g  /1 a,b,c,d,e,3,7 
 

● 4.2. ÚTERÝ  
 

Přesnídávka  :  Jahodová bublanina s mlékem /80 g+200 ml/1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c  
Oběd:   Kuřecí vývar se špeclemi/1 a,b,c,d,e,3,9*kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky*špecle 

Kuřecí milánské špagety/1 a,b,c,d,e 3,7 
*špagety*kuřecí maso*vejce*sekaná rajčata*bazalka*česnek*cibule*sýr* 

Svačina 1:  Houska 60 g  s máslem 10 g a šunkou 20 g, paprika 50 g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
 

● 5.2. STŘEDA  
 

Přesnídávka 1:  Kukuřičný plátek 2ks, ricotta 30g, banán 50g/1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Toskánská fazolová/9 *cibule*mrkev*fazole*rajčata sekaná*česnek*tymián*rozmarýn 

Zapečené brambory s dýní, mozzarellou a vejcem, okurka /1 a,b,c,d,e,3,7,10  
*brambory*cibule* dýně Hokaido* mozzarella*vejce*mléko*smetana*kyselá okurka*hořčice 

Svačina 1:  Mouřenín 60 g s lososovou pomazánkou 30 g, okurka 50 g/1 a,b,c,d,e,3,4,7 
 

● 6.2. ČTVRTEK 
 

Přesnídávka 1:  Samožitný chléb 60g s čerstvým sýrem 30g, hrozno 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Dýňový krém s kurkumou/1 a,b,c,d,e,7,9  

*dýně*cibule*mrkev*celer*kurkuma*smetana*mléko 
Zeleninový kuskus vepřovou panenkou a černými olivami/1 a,b,c,d,e 7        
*kuskus*vepřová panenka*cibule*česnek*mrkev*kurkuma*garam masala*citrónová  
šťáva*zelená petrželka*černé olivy*koriandr*sýr 

Svačina 1:  Slunečnicová špička 45g s máslem 10g a sýrem 20g, rajče 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

● 7.2. PÁTEK 
 

Přesnídávka 1:  Lámankový chléb 60g , okurková pomazánka s česnekem a koprem 30g /1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Selská zelňačka/1 a,b,c,d,e,3,7*cibule*brambory*zelí*smetana*mléko*paprika sladká   

Kuřecí ragú s cuketou a červenou paprikou, jasmínová rýže /7 
*kuřecí prso*cuketa*paprika*smetana*cibule*česnek*koření*jasmínová rýže 
Svačina 1:  Rohlík mochovský  60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, paprika 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 10.2. PONDĚLÍ 
  

Přesnídávka 1:  Pribináček 80g a jablko 50g /7,8  
Oběd:  Mrkvičkový krém se zázvorem/1 a,b,c,d,e,7,9 
*mrkev*petržel*celer*cibule*zázvor*mléko*smetana 

Beluga zeleninové rizoto, sýr /7        VEGETARIAN 
*černá čočka Beluga*basmati rýže*cibule*kukuřice*hrášek*mrkev*rozmarýn*sýr 
Svačina 1: Bramborová špička 60g s máslem 10g, mozzarellou 20g a rajčetem 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

● 11.2. ÚTERÝ 
 

Přesnídávka 2:  Bagetka 60g, máslo 10g, sýr plátek 20g, hruška 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Bramborová s ječnými krupkami/1 a,b,c,d,e 7,9 *brambory*ječné 
krupky*cibule*mrkev*celer*petržel 

Vepřové kostky na kapustě, vařený brambor/1 a,b,c,d,e,3,7  
*vepřová kýta*cibule*česnek*kapusta*kmín* brambory  
Svačina 2:  Slunečnicová špička 45g, s lososovou pomazánkou 30g, okurka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,4,7 
 

● 12.2. STŘEDA 
 

Přesnídávka 1: Lámankový chléb 60g, s čerstvým sýrem 30g , mandarinka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Cizrnová se zeleným hráškem/1 a,b,c,d,e *cizrna*zelený hrášek*mrkve*cibule*česnek*rajský  

Tarhoně s krůtím masem, rajčaty a špenátem /1 a,b,c,d,e 7 
*těstoviny*krůtí maso*cibulka*smetana*rajčata*špenát*česnek 
Svačina 1:  Houska 60g, pomazánka červené řepa 30g /1 a,b,c,d,e,3,7 
 

● 13.2. ČTVRTEK 
 

Přesnídávka 1:  Slunečnicový chléb 60g s máslem10g, šunkou 20g , banán  50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Hovězí vývar s tarhoní/1 a,b,c,d,e 3,7,9*hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*těstoviny 
špecle 

Španělský rozstřelený ptáček s parboiled rýží/1 a,b,c,d,e 3,7,10 
*hovězí maso*slanina*vejce*okurka*hořčice*mouka*rýže parboiled 

Svačina 1:  Dalamánek 60g s makrelovou pomazánkou 30g, rajče 50g  /1 a,b,c,d,e,3,4,7,1 
 

● 14.2. PÁTEK 
 

Přesnídávka 1: Pšenično žitný chléb 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, hroznové víno 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7  
Oběd:  Kapustová s brambůrkem/1 a,b,c,d,e 7 *kapusta*cibule*brambory   

Lososová omáčka s koprem, špagety /1 a,b,c,d,e 3,4,7,9 
*losos*kopr*smetana*balzamico*máslo*mouka*mléko*špagety 

Svačina 2:  Mouřenín 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g , okurka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 17.2. PONDĚLÍ 
 

Přesnídávka 1:  Jablečné pyré 150 ml s domácím ořechovým müsli 20g /1 a,b,c,d,e,7,8 a,b,c 
Oběd:  Brokolicový krém /1 a,b,c,d,e 3,7,9 *brokolice*brambory*cibule*mrkev*celer*  

smetana*mléko 
Vepřové kostky na kmíně, těstovinové mušličky/1 a,b,c,d,e,3,7  
*vepřová kýta*cibule*kmín*koření*těstoviny 

Svačina 1:  Bagetka 60g s máslem 10g, šunkou 20g, paprikou 50 g/ 1 a,b,c,d,e,3,7  
 

● 18.2. ÚTERÝ 
 

Přesnídávka 1:  Tvarohový koláč 80g, mléko 200ml / 1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
Oběd:  Batátová s mrkví a bramborem /1 a,b,c,d,e,7 *brambory*cibule*batáty*cibule*mrkve 

Limetkové kuřecí paličky s koriandrem, bramborová kaše /1 a,b,c,d,e 3,7 
*kuřecí paličky*třtinový cukr*sladká mletá paprika*česnek*limetka*korinadr nať*brambory*máslo*mléko 
Svačina 1:  Houska 60g se sardinkovou pomazánkou 30g, okurka 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,4,7 
 

● 19.2. STŘEDA 
 

Přesnídávka 1:  Pšenično žitný chléb 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, hrozno 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Zeleninová s tarhoni/1 a,b,c,d,e,3,7,9 *mrkev*petržel*celer*cibule*květák*tarhoňa 

Fusilli s bazalkovým pestem a krůtím masem /1 a,b,c,d,e,3,7,8 d  
*fusilli*krůtí prsa*olivový olej*bazalkové pesto*parmazán 

Svačina 1:  Samožitný chléb 60g, ricotta 30g, cherry rajče 50g/1 a,b,c,d,e,3,7 
 
 

● 20.2. ČTVRTEK 
 

Přesnídávka 1:  Lámankový chléb 60g s máslem 10g, strouhaným sýrem 20g, banán 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Boršč/1 a,b,c,d,e 7,9*hovězí maso *mrkev*celer*petržel*červená  

řepa*bílé zelí*brambory*červené fazole 
Pastýřská hovězí pochoutka, rýže basmati/1 a,b,c,d,e,3,7 
*hovězí zadní*žampióny*cibule*červené víno*rajský protlak*basmati rýž 

Svačina 1:  Slunečnicová špička 45g, pomazánka ředkvičková z bílé ředkve 30g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

● 21.2. PÁTEK 
 

Přesnídávka 1:   Chléb Borodino 60g s máslem 10g, čedarem 20g, jablko 50 g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:  Bramborová s jáhlami/1 a,b,c,d,e,7,9 *brambory*jáhly*cibule*mrkev*celer*petržel 

Vepřový gulášek s červenou paprikou, bramborový knedlík /1 a,b,c,d,e,3,7 
*vepřová kýta*cibule*paprika mletá*rajský protlak*paprika červená* mouka*brambory*vejce 

Svačina 2:  Houska 60g, bulharská masová pomazánka 30g, mrkvička 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 24.2. PONDĚLÍ  
 

Přesnídávka 1:  Pribináček 80g, jablko 50g /1,7 
Oběd:  Cuketový krém/1 a,b,c,d,e,7 *cibule*cuketa*mléko*smetana*muškátový květ*mouka*máslo 

Kuřecí Kung Pao, jasmínová rýže/1 a,b,c,d,e,5,6, 
*kuřecí prsa*arašídy*pórek*Kikkoman sójová omáčka*balzamico*jasmínová rýže*cibule*červená paprika 
Svačina 1:  Rohlík vícezrnný 70g s mrkvičkovou pomazánkou 30g , rajče 50g /1,7 
 

● 25.2. ÚTERÝ 
 

Přesnídávka: Bagetka 60g, pomazánka z ajvaru 30g, pomeranč 50g / 1,7   
Oběd:  Bramborová s bulgurem/1  

a,b,c,d,e,7,9*brambory*žampiony*bulgur*cibule*mrkev*celer*petržel 
Rybí filé s medovo hořčičnou omáčkou, polenta/1 a,b,c,d,e,7, 10  VEGETARIAN 
*rybí filé*citrónová šťáva*pórek*olej*sůl*pepř*med*hořčice*polenta-kukuřičná 

Svačina 1:  Houska 60g  s máslem 10g a šunkou 20g, paprika 50g / 1,3,7,11 
 

● 26.2. STŘEDA 
 

Přesnídávka 1:  Pšenično žitný chléb 60g, s máslem 10g a sýrem 20g, banán 50g /1,7 
Oběd:  Čočková polévka/1 a,b,c,d,e *hnědá čočka*cibule* ocet*cukr*mouka 

Burgundské dušené hovězí se šťouchaným bramborem /7,9 
*hovězí maso*olej*pepř*slanina*mrkev*celer*cibule*česnek*rajčatový 
protlak*víno*máslo*bylinky*brambory 
Svačina 1:  Slunečnicová špička 45g s sardinkovou pomazánkou 30g, paprika 50g / 1,3,4,7 
 

● 27.2. ČTVRTEK 
 

Přesnídávka 1: Samožitný chléb 60g s fazolovou pomazánkou 30g, jablko 50g / 1,7,11 
Oběd:  Kuřecí vývar s nudlemi /1 a,b,c,d,e 3,9*kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky*nudle 

Karlovarský vepřový guláš s celozrnným houskovým knedlíkem/1 a,b,c,d,e 3,7 
*vepřová kýta*cibule*paprika mletá*smetana*mouka*kvasnice*vejce*mléko 
Svačina 1:  Vázaný koláč s povidly 80g, mléko 200ml/ 1,3,7 
 

● 28.2. PÁTEK 
 

Přesnídávka 1: Rohlík mochovský 60g, rajčatová pomazánka s černými olivami  30g, banán 50g /1,3,7 
Oběd:   Zelňačka s bramborem/1 a,b,c,d,e,3,7 *cibule*brambory* v. 
kýta*zelí*smetana*mléko*paprika sladká 

Vepřové čevabčiči, bramborová kaše, okurka/1 a,b,c,d,e,3,7,10 
*vepřová kýta*cibule*česnek*rajský protlak*hořčice*strouhanka*olej*brambory*mléko*máslo*okurka 
Svačina 1:  Houska 60g s makrelovou pomazánkou 30g , rajče 50g /1,3,4,7,11 
 
 
. Změna jídelníčku vyhrazena.  


