
 

 

Jídelníček 

 Pondělí 03.02.2020 

Svačina:  Celozrnný rohlík, hrášková pomazánka, zelenina 
Oběd:    Kukuřičný krém/1 a,b,c,d,e,7/Tagliatelle s omáčkou s lososem a brokolicí /1 a,b,c,d,e,3,4,7 
Svačina:  Loupák, mléko, ovoce 

 Úterý 04.02.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, mrkvová-pažitková pomazánka, ovoce 
Oběd:    Kuřecí vývar se špeclemi/1 a,b,c,d,e,3,9/ Dýňová omáčka na smetaně s hovězí pečení a 

brusinkami, houskový knedlík s pohankou/1 a,b,c,d,e 3,7,9,10 
Svačina:   Párty večka, máslo, debrecínka, zelenina 
 

 Středa 05.02.2020 

Svačina:  Chléb Horal, sýrová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Toskánská fazolová/9/ Čínské kuřecí nudličky, jasmínová rýže/6 
Svačina:  Kefír, piškot, ovoce 

 Čtvrtek 06.02.2020 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, rybí pomazánka, ovoce 
Oběd:  Dýňový krém s kurkumou/1 a,b,c,d,e,7,9/ Pečené kuřecí stehno s bramborovou kaší /1 

a,b,c,d,e,3,7 
Svačina:  Sýrový rohlík, máslo, červená paprika 

 Pátek 07.02.2020 

Svačina:  Tmavý toustový chléb,  rajčatová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Selská zelňačka/1 a,b,c,d,e,3,7/ Lívance s jahodovým tvarohem /1 a,b,c,d,e,3,7  
Svačina:   Domácí perník, kakao, ovoce 
 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 10.02.2020 

Svačina:  Kaiserka, pomazánka z jarní cibulky, zelenina 
Oběd:   Mrkvičkový krém se zázvorem/1 a,b,c,d,e,7,9/ Rybí filé na másle s bylinkami, vařený brambor, 

salátek/1 a,b,c,d,e 4 
Svačina:   Pudinkový dezert se šlehačkou, ovoce 

 Úterý 11.02.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, pomazánka z červené řepy, ovoce 
Oběd:   Bramborová s ječnými krupkami/1 a,b,c,d,e 7,9/ Pečená červená řepa s bílým sezamem, 

brambory Grenaille /11 
Svačina:   Dýňový chléb, máslo, šunka, zelenina 

 Středa 12.02.2020 

Svačina:  Chléb, ředkvičková pomazánka, zelenina 
Oběd:  Cizrnová se zeleným hráškem/1 a,b,c,d,e/ Tarhoně s krůtím masem, rajčaty a špenátem /1 

a,b,c,d,e 7 
Svačina:  Ovocný jogurt, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 13.02.2020 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, tuňáková 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 3,7,10 
Svačina:  Rohlík selský, vajíčková pomazánka, zelenina 
 

 Pátek 14.02.2020 

Svačina:   Žitný chléb, telecí paštika, zelenina 
Oběd:     Kapustová s brambůrkem/1 a,b,c,d,e 7/ Lososová omáčka s koprem, špagety /1 a,b,c,d,e 
3,4,7,9 
Svačina:   Buchta (maková, tvarohová, povidlová), kakao, ovoce 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 17.02.2020 

Svačina:  Houska, cizrnová pomazánka, zelenina 
Oběd:  Brokolicový krém /1 a,b,c,d,e 3,7,9/ Vegetariánské rizoto s garam masala a kešu /1 

a,b,c,d,e,7,8d-kešu 
Svačina:  Chléb, máslo, marmeláda, ovoce 
 

 Úterý 18.02.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, šunková pěna, zelenina 
Oběd:   Batátová s mrkví a bramborem /1 a,b,c,d,e,7 / Špagety s rajskou omáčkou s bazalkou, sýr /1 

a,b,c,d,e 3,7 
Svačina:  Kovářský chléb, máslo, mozzarella, rajčata 
 

 Středa 19.02.2020 

Svačina:  Kmínový chléb, máslo, strouhaný sýr, 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:   Termix, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 20.02.2020 

Svačina:   Kukuřičný křehký plátek, Budapešťská 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:   Houska ražená, žervé, zelenina 

 Pátek 21.02.2020 

Svačina:   Chlebíčková veka, kukuřičná pomazánka, zelenina 
Oběd:    Bramborová s jáhlami/1 a,b,c,d,e,7,9/ Vepřový gulášek s červenou paprikou, bramborový 

knedlík /1 a,b,c,d,e,3,7 
Svačina:  Makovník, kakao, ovoce 
 



 

 

 

Jídelníček 

 Pondělí 24.02.2020 

Svačina: Bagetka, pažitková pomazánka, zelenina 
Oběd:   Cuketový krém/1 a,b,c,d,e,7/ Kuřecí Kung Pao, jasmínová rýže/1 a,b,c,d,e,5,6 
Svačina:   Cornflakes, mléko, ovoce  

 Úterý  25.02.2020 

Svačina:   Rýžový křehký plátek, mrkvová pomazánka, ovoce 
Oběd:   Bramborová s bulgurem/1 a,b,c,d,e,7,9/ Vepřové karbanátky s ovesnými vločkami, 

bramborová kaše, sezónní zelenina /1 a,b,c,d,e,3,7 
Svačina:   Slunečnicový chléb, máslo, vejce, zelenina 

 Středa 26.02.2020 

Svačina:   Lámankový chléb, máslo, plátkový 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:  Bílý jogurt, ovocné pyré, piškot, ovoce 
 

 Čtvrtek 27.02.2020 

Svačina:  Kukuřičný křehký plátek, tuňáková pomazánka, ovoce 
Oběd:   Kuřecí vývar s nudlemi /1 a,b,c,d,e 3,9/ Karlovarský vepřový guláš s celozrnným houskovým 

knedlíkem/1 a,b,c,d,e 3,7 
Svačina:  Rohlík, máslo, kuřecí šunka, zelenina 

 Pátek 28.02.2020 

Svačina:   Bageta rustika, paštiková pěna, zelenina 
Oběd: Zelňačka s bramborem/1 a,b,c,d,e,3,7/ Zeleninový kuskus se slunečnicovým semínkem a 

sýrem /1 a,b,c,d,e,7 
Svačina:  Chléb, medové máslo, kakao, ovoce 


