
Snídaně Oběd
Večeře

a dětská večeře
Malá večeře

Pátek

29.7.2016

Sobota

30.7.2016

Neděle

31.7.2016

Pondělí

1.8.2016

Úterý

2.8.2016

Středa

3.8.2016

Čtvrtek

4.8.2016

Pátek

5.8.2016

Sobota

6.8.2016

pečivo s máslem a 

marmeládou, ovoce, bílá 

káva (1, 7)

květáková polévka, kuře na 

čínský způsob, rýže, čaj 

(9, 13)

bramborový guláš, chléb, čaj

(1)

chléb s tvarohovou 

pomazánkou a paprikou, čaj

(1, 7)

Jídelní lístek 

zeleninová polévka, koprová 

omáčka s vejcem, brambor, čaj

(3, 7, 9, 13) 

šišky s mákem, čaj 

(1, 7)

chléb s paštikou, máslo, 

rajské jablko, čaj

(1, 7)

vánočka, kakao

(1, 3, 7)

polévka s játrovými knedlíčky, 

hamburská pečeně na smetaně, 

houskový knedlík, čaj (1, 3, 7, 9)

boloňské špagety se sýrem a 

rajčatovým protlakem, čaj

(1, 3, 7)

zeleninový salát, chléb s 

máslem, čaj

(1, 7)

rybí pomazánka, chléb, 

rajské jablko, čaj

(1, 7)

gulášová polévka, rizoto s 

masem, salát, čaj

(9, 13)

uzené, bramborová kaše, 

okurka, čaj

(1, 3, 7)

chléb se sýrovou 

pomazánkou, rajské jablko, 

čaj (1, 7)

vařené vejce, tavený sýr, 

pečivo, máslo, bílá káva

(1, 7)

bramborová polévka, masová 

směs, těstoviny, čaj

(1, 3, 7)

buchty s povidly, bílá káva

(1, 3, 7)

celozrnné pečivo s máslem, 

plátek papriky, čaj

(1, 7)

jogurt, pečivo, ovoce, čaj

(1, 7)

drůbeží polévka, kuřecí řízek, 

brambor, salát, čaj

(1, 3, 7)

vepřové na paprice, těstoviny, 

čaj

(1, 3, 7)

chléb s vaječnou 

pomazánkou, plátek papriky, 

čaj (1, 3)

vánočka, máslo, džem, čaj

(1, 3, 7)

hovězí nudlová polévka, masové 

koule v rajské omáčce, těstoviny, 

čaj (1, 3, 7) v2

chléb s máslem a šunk. 

salámem, rajské jablko, 

bílá káva (1, 7)

česneková polévka, vepřová 

pečeně, br. knedlík, zelí, čaj 

(1, 3, 7)

kuřecí plátek v zelenině, rýže, 

čaj

pečivo se zeleninovou 

pomazánku, čaj 

(1, 7)

chléb s křenovou 

pomazánkou, čaj

(1, 7)

čočková polévka, květákový 

mozeček, brambor, čaj

(3)

dukátové buchtičky se šodo, 

čaj

(1, 3, 7)

obložený chléb, čaj

(1, 7)


