
 

Jídelníček 

 Pondělí 06.07.2020 

Svačina:   

Oběd:                                                          STÁTNÍ SVÁTEK 

Svačina:    

 Úterý 07.07.2020 

Svačina:   Bílý jogurt , ovocné pyré/7 
Oběd:   Rajská s tarhoní/1,3,7/ Znojemská hovězí maso s rýží /1,10 
Svačina:   Slunečnicová bulka s máslem , šunkou , zelenina 50 g/ 1,3,7 

 Středa 08.07.2020 

Svačina:  Makový koláč MAKOVEC , mléko / 1,3,7,8 
Oběd:     Z bílé ředkve s pohankou/1,7,9/ Hrachová kaše se sázeným vejcem a okurkou/1,3,7,10 
Svačina:  Dalamánek  se sýrovou pomazánkou , zelenina / 1,3,7 
 

 Čtvrtek 09.07.2020 

Svačina:   Ovocný kefír , rohlík mochovský  / 1,3,7 
Oběd:      Hrstková s quinoa /7,9/ Švédské masové kuličky v omáčce, nové brambory /1,3,7,10 
Svačina:  Knackebrot , drůbeží pomazánka , zelenina  /1,3,7 
 

 Pátek 10.07.2020 

Svačina:   Pudink s ovocem a piškoty  /1,3,7 
Oběd:      Hovězí vývar s nudličkami /1,3,9/ Italský hovězí guláš, pohankový houskový knedlík /1,3,7 
Svačina:   Houska, máslo, vejce , zelenina / 1,3,7 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 13.07.2020 

Svačina:  Pribináček a jablko/7,8 
Oběd:  Krémová květáková/1,7/ Rybí kuličky, nové brambory s jarní cibulkou/1,3,4,7 
Svačina:  Bramborová špička s veganskou domácí paštikou, zelenina  / 1,3,7 
 

 Úterý 14.07.2020 

Svačina:   Cuketový koláč , mléko / 1,3,7 
Oběd:   Kmínová s bramborem/1,3,7/ Špagety Bolognese /1,3,7,9 
Svačina:   Rohlík vícezrnný s mrkvičkovou pomazánkou , zelenina  /1,7 
 

 Středa 15.07.2020 

Svačina:  Chléb s máslem a sýrem, ovoce /1,7 
Oběd:     Hrachová /7/ Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík/1,3,7,9,10 
Svačina:   Těstovinový salát z tarhoní s pečeným masem a ajvarem /1,7 
 

 Čtvrtek 16.07.2020 

Svačina:   Mouřenín, pomazánka hrášková s mátou, ovoce  / 1,3,7 
Oběd:      Rajská s těstovinovou rýží/1,3,7/ Špenátové lasagne / 1,3,7 
Svačina:  Bagetka, avokádová pomazánka, zelenina /1,7 

 Pátek 17.07.2020 

Svačina:  Chléb Borodino, bylinková lučina, ovoce / 1,3,7 
Oběd:     Gulášová/1,9/ Tvarohové knedlíčky, mačkané jahody s cukrem /1,3,7 
Svačina:   Houska, bulharská masová pomazánka, zelenina / 1,3,7,11 
 

 

 



 

 

Jídelníček 

 Pondělí 20.07.2020 

Svačina: Termix , jablko /7,8 
Oběd:   Kukuřičný krém/1,7/ Zeleninové rizoto s kukuřicí, hráškem a mrkvičkou, salátek/7,9 
Svačina:   Bagetka s máslem a sýrem , zelenina /1 a,b,c,d,e,3,7 

 Úterý  21.07.2020 

Svačina:   Meruňková bublanina, mléko/1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
Oběd:   Bramborová s ovesnými vločkami/1,9/ Svíčková hovězí pečeně, celozrnný knedlík, brusinky 

/1,3,7,9,10 
Svačina:   Houska  s máslem  a šunkou, zelenina / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 

 Středa 22.7.2020 

Svačina:   Chléb lámankový s mrkvičkovou pomazánkou, ovoce /1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:   Toskánská fazolová/9/ Vepřové výpečky, bramborový knedlík, zelí / 1,3,7 
Svačina:   Mouřenín  s lososovou pomazánkou, zelenina /1 a,b,c,d,e,3,4,7 
 

 Čtvrtek 23.07.2020 

Svačina:  Samožitný chléb s čerstvým sýrem, ovoce / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:   Kuřecí vývar se špeclemi/1,3,9/ Zeleninový kuskus vepřovou panenkou a černými olivami, 

salátek /1,7 
Svačina:  Slunečnicová špička, šunková pěna , zelenina /1 a,b,c,d,e,3,7 

 Pátek 24.07.2020 

Svačina:   Lámankový chléb, okurková pomazánka s česnekem a koprem /1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd: Selská zelňačka/1,7/ Kuřecí ragú s cuketou a červenou paprikou, jasmínová rýže /7 
Svačina:   Ovocný salátek , bez pečiva / 0 
 
 
 
 



 

 
 
 

Jídelníček 

 Pondělí 27.07.2020 

Svačina:  Pribináček a jablko /7,8 
Oběd:    Mrkvičkový krém se zázvorem/1,7,9/ Rybí filé na másle s bylinkami, nový brambor, 

salátek/1,4,7 
Svačina:  Rohlíček, máslo, šunka, zelenina  / 1,3,7 
 

 Úterý 28.07.2020 

Svačina:   Ovocné muffiny, mléko/ 1,3,7 
Oběd:    Bramborová s ječnými krupkami/1,9/ Kuře na kari, fusilli/1,3,7 
Svačina:   Rýžový chlebíček, pomazánka z červené čočky,zelenina /1,3,7 
 

 Středa 29.07.2020 

Svačina:   Lámankový chléb, s čerstvým sýrem, ovoce / 1 a,b,c,d,e,3,7 
Oběd:      Cizrnová se zeleným hráškem/1 /Tarhoně s krůtím masem, rajčaty a špenátem /1,3,7 
Svačina:  Houska, pomazánka z pečeného kuřátka, zelenina / 1 a,b,c,d,e,3,7 

 Čtvrtek 30.07.2020 

Svačina:   Slunečnicový chléb, pomazánka z cizrny ,,humus´´, ovoce / 1,3,7,11 
Oběd:  Hovězí vývar s tarhoní/1,3,7,9/ Španělský rozstřelený ptáček s parboiled rýží/1,3,7,10 
Svačina:  Dalamánek s makrelovou pomazánkou, zelenina /1,3,4,7,11 

 Pátek 31.07.2020 

Svačina:   Grahamový plátek, kefír jahodový/ 1,3,7 
Oběd:      Zeleninová s jáhlami /1,3,9/ Francouzské zapečené brambory, okurka/3,7,10 
Svačina:   Sýrový rohlík, máslo, mléko/ 1,3,7 
 


