
 

 

Pondělí 15. 5. 

Přesnídávka: chléb s máslem a marmeládou, ovoce, bílá káva/čaj 1a,7 
 Oběd: polévka hovězí s masovou zavářkou, 1a,3,9, dušený karbanátek, bramborová 
kaše, salát, ovocné a zeleninové šťávy 1a,3,7  
Svačina: toustový chléb s mrkvovou pomazánkou, zelenina, mléko/čaj 1a,7 

Úterý16. 5. 

Přesnídávka: rohlík, s máslem a šunkou, ovoce, kakao/čaj 1a,7 
Oběd: polévka z vaječné jíšky,1a3,9 rýžový nákyp se švestkami, ovocné a zeleninové 
šťávy, 3,7 
Svačina: chleb, pomazánka se strouhaným sýrem, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,7 

Středa 17. 5.  

Přesnídávka: domácí perník, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7 
Oběd: polévka hovězí s těstovinou, 1a,7, hovězí svíčková na smetaně, brusinky, 
houskový knedlík, ovocné a zeleninové šťávy, 1a,3,7,9 
Svačina: bageta, pomazánka z nivy, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,7 

Čtvrtek 18. 5. 

Přesnídávka: chléb s medovým máslem, ovoce, mléko/čaj 1a,7 
Oběd: polévka špenátová,1a,3,7, kuřecí stehno po staročesku, těstoviny, ovocné a 
zeleninové šťávy, 1a,3,7 
Svačina: chléb, luštěninová pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1a,7 

Pátek 19. 5.  

Přesnídávka: chléb, tvarohová pomazánka, ovoce, kakao/čaj 1a,7 
Oběd: polévka česneková s vejci a brambory, 3, rybí filé zapečené s rajčaty a 
smetanou, brambor, obloha, ovocné a zeleninové šťávy, 3,4,7 
Svačina: corn flakes s mlékem, ovoce, čaj 1a,7 

 

Změna jídelního lístku vyhrazena 

 

 



 

 

Pondělí 22. 5. 

Přesnídávka: chléb, pomazánka z taveného sýra, ovoce, kakao, čaj 1a,7 
Oběd: polévka francouzská, 1a,3,9 masové kuličky v rajčatové omáčce, rýže, ovocné 
a zeleninové šťávy, 1a,3,7,9 
Svačina: rohlík, tuňáková pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1,4,7 

Úterý 23. 5. 

Přesnídávka: domácí pribináček, rohlík, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7 
Oběd: polévka drožďová 1a,7, špagety s mletým masem, strouhaný sýr, ovocné a 
zeleninové šťávy 1a,3,7 
Svačina: bageta, pomazánka s pórkem, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,7 

Středa 24. 5. 

Přesnídávka: domácí bábovka, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,3,7 
Oběd: polévka bramborová, 1a,,9 tilápie na bylinkovém másle, bram. kaše, obloha 
ovocné a zeleninové šťávy 4,7 

Svačina: chléb, pomazánka z tofu, zelenina, mléko/čaj 1a,7 

Čtvrtek 25. 5. 

Přesnídávka: rohlík s ovocnou pomazánkou, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7 
Oběd: polévka hovězí s játrovou rýží,1a,9, vepřová roláda s medvědím česnekem, 
dušená mrkev, brambor, ovocné a zeleninové šťávy 1a,7 
Svačina: toustový chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, ochucené mléko/čaj 1a,3,7 

Pátek 26. 5. 

Přesnídávka: veka s máslem plátkový sýr, ovoce, kakao /čaj 1a,7  

Oběd: polévka gulášová,1a  hovězí pečeně znojemská, houskový knedlík, ovocné a 
zeleninové šťávy 1a,3,7 

Svačina: křupavý chléb, budapešťská pomazánka, mléko, ovoce, čaj 1a,7  

Změna jídelního lístku vyhrazena 

 


