
 

Jídelníček 

 Pondělí 04.05.2020 

Svačina:   

Oběd:         VLASTNÍ STRAVA 

Svačina:   

 Úterý 05.05.2020 

Svačina:   Cornflakes, mléko, ovoce 
Oběd:    Bramborová s ječnými krupkami/1 a,b,c,d,e 7,9/ Kuře na kari, fusilli/1 a,b,c,d,e 3,7 
Svačina:   Slunečnicová kostka, máslo, debrecínka, zelenina 
 

 Středa 06.05.2020 

Svačina:   Chléb, sýrová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Cizrnová se zeleným hráškem/1 a,b,c,d,e/ Brambory zapečené s chřestem a 
mozzarellou/1,3,7 
Svačina:  Kefír, piškot, ovoce 

 Čtvrtek 07.05.2020 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, rybí pomazánka, ovoce 
Oběd:  Hovězí vývar s tarhoní/1 a,b,c,d,e 3,7,9/ Španělský rozstřelený ptáček s parboiled rýží/1 

a,b,c,d,e 
Svačina:  Sýrová bulka, máslo, červená paprika 

 Pátek 08.05.2020 

Svačina:   

Oběd:   ZAVŘENO  - STÁTNÍ SVÁTEK 

Svačina:    
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 11.05.2020 

Svačina:  Kaiserka cereální, pomazánka z jarní cibulky, zelenina 
Oběd:      Bramborová s chřestem/1,3,7,9/ Rybí kuličky s bramborovou kaší/1,3,4,7 
Svačina:   Tvarohový dezert, ovoce 

 Úterý 12.05.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, pomazánka z červené řepy, ovoce 
Oběd:   Batátová s mrkví a bramborem /1 a,b,c,d,e,7/ Špagety s rajčatovou omáčkou s bazalkou, sýr 

/1 a,b,c,d 
Svačina:   Celozrnná houska, máslo, šunka, zelenina 

 Středa 13.05.2020 

Svačina:  Chléb, ředkvičková pomazánka, zelenina 
Oběd:     Zeleninová s tarhoni/1 a,b,c,d,e,3,7,9/ Vepřové výpečky s bílým zelím a bramborovým 

knedlíkem/1 a,b,c,d,e,3,7 
Svačina:  Ovocný jogurt, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 14.05.2020 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, tuňáková pomazánka, ovoce 
Oběd:    Boršč/1 a,b,c,d,e 7,9/ Obalovaný kuřecí řízek s bramborovou kaší /1 a,b,c,d,e,3,7,10 
Svačina:  Rohlík  sádlový, vajíčková pomazánka, zelenina 
 

 Pátek 15.05.2020 

Svačina:   Žitný chléb, telecí paštika, zelenina 
Oběd:     Bramborová s jáhlami/1 a,b,c,d,e,7,9/ Čočka nakyselo se sázeným vejcem a okurkou /1 
a,b,c,d,e 3 
Svačina:   Buchta (maková, tvarohová, povidlová), kakao, ovoce 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 18.05.2020 

Svačina:  Houska, cizrnová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Mrkvičkový krém se zázvorem/1 a,b,c,d,e,7,9/Květákový mozeček s kurkumou, pažitkový 

brambor /3,7 
Svačina:  Chléb, máslo, marmeláda, ovoce 
 

 Úterý 19.05.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, šunková pěna, zelenina 
Oběd:   Bramborová s bulgurem/1 a,b,c,d,e,7,9/ Kuře na paprice, fusilli /1 a,b,c,d,e,3,7 
Svačina:   Podmáslový chléb, máslo, mozzarella, rajčata 
 

 Středa 20.05.2020 

Svačina:  Kmínový chléb, máslo, strouhaný sýr, zelenina 
Oběd:  Čočková polévka/1 a,b,c,d,e/ Kynuté jahodové knedlíky s cukrem a máslem/1 a,b,c,d,e 3,7 
Svačina:   Termix, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 21.05.2020 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, Budapešťská pomazánka, ovoce 
Oběd:  Kuřecí vývar s nudlemi /1 a,b,c,d,e 3,9/ Kuřecí kousky s chřestem a slaninou, basmati 

rýže/1,3,7 
Svačina:   Houska ražená, žervé, zelenina 

 Pátek 22.05.2020 

Svačina:   Chlebíčková veka, kukuřičná pomazánka, zelenina 
Oběd:    Zelňačka s bramborem/1 a,b,c,d,e,3,7/Vepřové čevabčiči, bramborová kaše, okurka/1 

a,b,c,d,e,3,7,10 
Svačina:  Makovník, kakao, ovoce 
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 25.05.2020 

Svačina: Bagetka, pažitková pomazánka, zelenina 
Oběd:   Hráškový krém/1,3,7/ Obalované rybí filé, vařený brambor/1 a,b,c,d,e,3 
Svačina:   Cornflakes, mléko, ovoce  

 Úterý  26.05.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, mrkvová pomazánka, ovoce 
Oběd:   Kmínová s bramborem/1,3,7/ Špagety Bolognese/1,3,7,9 
Svačina:   Slunečnicový chléb, máslo, vejce, zelenina 

 Středa 27.05.2020 

Svačina:   Chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina 
Oběd:       Hrachová /1,7/ Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík/1,3,7,9,10 
Svačina:  Bílý jogurt, ovocné pyré, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 28.05.2020 

Svačina:  Kukuřičný křehký plátek, tuňáková pomazánka, ovoce 
Oběd:   Rajská s těstovinovou rýží/1 a,b,c,d,e,7/ Krůtí Stroganov s jasmínovou rýží/1 a,b,c,d,e,7,10 
Svačina:  Rohlík, máslo, kuřecí šunka, zelenina 

 Pátek 29.05.2020 

Svačina:   Kornbageta, paštiková pěna, zelenina 
Oběd: Gulášová/1,9/ Kuřecí kousky se zelenými fazolkami, mačkaný máslový brambor /7 
Svačina:  Chléb, medové máslo, kakao, ovoce 
 


