
 

Jídelníček 

 Pondělí 02.12.2019 

Svačina:  Celozrnný rohlík, hrášková pomazánka, zelenina 
Oběd:    Krémová květáková/1,3,7/ Obalované rybí "kuličky" s vařeným bramborem, tvarohová 

tatarka /1,3,4,7,10 
Svačina:  Loupák, mléko, ovoce 

 Úterý 03.12.2019 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, mrkvová-pažitková pomazánka, ovoce 
Oběd:    Zeleninová polévka se špeclemi/1,3,7,9/ Přírodní vepřová kotleta, šťouchané brambory, 

salát /7 
Svačina:   Párty večka, máslo, debrecínka, zelenina 
 

 Středa 04.12.2019 

Svačina:  Chléb Horal, sýrová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Hrstková /1,7,9/ Svíčková hovězí pečeně na smetaně s brusinkami, houskový  

knedlík/1,3,7,9,10 
Svačina:  Kefír, piškot, ovoce 

 Čtvrtek 05.12.2019 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, rybí pomazánka, ovoce 
Oběd:  Hovězí vývar s rýží/9/ Kuřecí kousky se zelenými fazolkami, rýže basmati /7 
Svačina:  Sýrový rohlík, máslo, červená paprika 
 

 Pátek 06.12.2019 

Svačina:  Tmavý toustový chléb,  rajčatová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Bramborová s čočkou belugou/1,7,9/ Krůtí stehenní maso na způsob ala bažant, tarhoně /1,7  
Svačina:   Domácí perník, kakao, ovoce 
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 09.12.2019 

Svačina:  Kaiserka, pomazánka z jarní cibulky, zelenina 
Oběd:      Rajská s rýží/1,7/ Vepřové nudličky, smetanová žampiónová omáčka, jasmínová rýže/1,3,7 
Svačina:   Pudinkový dezert se šlehačkou, ovoce 

 Úterý 10.12.2019 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, pomazánka z červené řepy, ovoce 
Oběd:   Bramborová se špaldovými vločkami /1,7,9/ Špagety carbonara /1,4,7 
Svačina:   Dýňový chléb, máslo, šunka, zelenina 

 Středa 11.12.2019 

Svačina:  Chléb, ředkvičková pomazánka, zelenina 
Oběd:  Hrachová /1,7/ Obalované kuřecí stripsy s vařeným bramborem a petrželkou /1,3,7,10 
Svačina:  Ovocný jogurt, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 12.12.2019 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, tuňáková pomazánka, ovoce 
Oběd:      Kuřecí vývar s tarhoní /1,3,9/ Gnocchi s lososem a špenátem / 1,3,4,7 
Svačina:  Rohlík selský, vajíčková pomazánka, zelenina 

 Pátek 13.12.2019 

Svačina:   Žitný chléb, telecí paštika, zelenina 
Oběd:      Kulajda/1,3,7/ Vepřové výpečky se zelím a bramborovým knedlíkem/1,3,7  
Svačina:   Buchta (maková, tvarohová, povidlová), kakao, ovoce 
 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 16.12.2019 

Svačina:  Houska, cizrnová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Podzimní zeleninová polévka s rýží parboiled /1,7,9/ Přírodní filety z tmavé tresky na kmíně 

s petrželovým bramborem, salát/4,7 
Svačina:  Chléb, máslo, marmeláda, ovoce 
 

 Úterý 17.12.2019 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, šunková pěna, zelenina 
Oběd:   Dýňový krém s kurkumou/1,7,9/ Hovězí kostky na česneku se špenátem a bramborovým 

knedlíkem /1,3,7 
Svačina:  Kovářský chléb, máslo, mozzarella, rajčata 

 Středa 18.12.2019 

Svačina:  Kmínový chléb, máslo, strouhaný sýr, zelenina 
Oběd:  Fazolová /1,7/ Vepřové sekané řízečky s červenou čočkou a bramborovou kaší, 
okurka/1,3,7,10 
Svačina:   Termix, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 19.12.2019 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, Budapešťská pomazánka, ovoce 
Oběd:  Hovězí vývar s játrovým kapáním/1,3,7,9/ Rajská omáčka s hovězím masem a houskovým 

knedlíkem/1,3,7 
Svačina:   Cornflakes, mléko, ovoce 

 Pátek 20.12.2019 

Svačina:   Chlebíčková veka, kukuřičná pomazánka, zelenina 
Oběd:    Bramborový krém s batáty a mrkví/1,7/ Šunkofleky s vepřovým masem, okurka /1,3,7,10 
Svačina:  Vánočka, kakao, ovoce 
 


