
  Jídelníček 
  

PONDĚLÍ 2.11. 

Přesnídávka – Bílý jogurt, müsli /1,7 

Polévka  – Krémová hrášková /1,3,7 

Hlavní jídlo  – Kuřecí Kung Pao, jasmínová rýže /1,3,7 

Svačina – Dalamánek, sýrová pomazánka s vejcem, zelenina / 1,3,7 

ÚTERÝ 3.11. 

Přesnídávka – Bagetka, máslo, sýr plátek, ovoce / 1,7 

Polévka  – Zeleninová polévka  /1,3,7,9 

Hlavní jídlo  –  Kuře na paprice s těstovinami /1,3 

Svačina – Slunečnicová špička, máslo, šunka, zelenina / 1,3,7 

STŘEDA 4.11. 

Přesnídávka – Rohlík, bulharská pomazánka, ovoce / 1,3,7 

Polévka  – Čočková/1,7,9  

Hlavní jídlo  – Kynuté jahodové knedlíky s máslem a cukrem /1,3,7 

      Svačina – Samožitný chléb s okurkovou pomazánkou / 1,4,7 

ČTVRTEK 5.11. 

Přesnídávka – Slunečnicová bulka, přírodní sýr, ovoce / 1,7,11 

Polévka  – Kuřecí vývar  /9 

Hlavní jídlo  – Karlovarský vepřový guláš, celozrnný knedlík /1,3,9 

Svačina- Slunečnicová špička, máslo, mozzarella, zelenina / 1,3,7,8 

PÁTEK 6.11. 

Přesnídávka – Borodino chléb s máslem a šunkou, ovoce /1,7 

Polévka  – Zelňačka /1,7,9 

Hlavní jídlo  – Čevabčiči, bramborová kaše, okurka /1,3,7 

Svačina – Slunečnicová špička, máslo, ovoce /1,3,7 



  Jídelníček 
 

PONDĚLÍ 9.11. 

Přesnídávka – Ovocná přesnídávka, cornflakes /1,7 

Polévka  – Krémová květáková /1,7  

Hlavní jídlo  – Špagety Bolognese /1,3,7 

Svačina – Houska s máslem, šunka, zelenina / 1,7 

ÚTERÝ 10.11. 

Přesnídávka – Makový koláč, mléko / 1,3,7,8 

Polévka  – Zeleninová/1,7,9  

Hlavní jídlo  – Přírodní vepřová kotleta, šťouchané brambory, zelný salát /1,3,7 

Svačina – Slunečnicová špička, sardinková pomazánka, zelenina /1,7  

STŘEDA 11.11. 

Přesnídávka – Chléb lámankový, avokádová pomazánka, ovoce /1,7 

Polévka  – Hrstková /1,7  

Hlavní jídlo  – Svíčková pečeně na smetaně s brusinkami, hous. knedlík /1,3,7,9,10 

Svačina – Mouřenín, pomazánka z Ajvaru, zelenina / 1,3,4,7 

ČTVRTEK 12.11. 

Přesnídávka – Samožitný chléb, čerstvý sýr, ovoce / 1,3,7 

Polévka  – Hovězí vývar /1,3,9  

Hlavní jídlo  – Koprová omáčka s vejcem, brambory /1 

Svačina – Slunečnicová špička, šunková pěna, zelenina / 1,7  

PÁTEK 13.11. 

Přesnídávka – Makovka, mléko / 1,7 

Polévka  – Bramborová s čočkou/1,3,7  

Hlavní jídlo  – Brokolicové placičky, bramborová kaše /1,3,7 

Svačina – Pečivo, máslo, zelenina /1,3,7 



  Jídelníček 
 

PONDĚLÍ 16.11. 

Přesnídávka – Mléko, cornflakes /1,7 

Polévka  – Podzimní zeleninová polévka s rýží parboiled /1,7,9  

Hlavní jídlo  – Kolínka s mákem a perníkem / 1,3,7 

Svačina – Bramborová špička, máslo, mozzarella, zelenina / 1,3,7 

ÚTERÝ 17.11. 

 

STÁTNÍ SVÁTEK 

 

STŘEDA 18.11. 

Přesnídávka – Ovocná přesnídávka, cornflakes / 1,3,7 

Polévka  – Hrachová /1,7  

Hlavní jídlo  – Vepřové kostky na paprice, mrkvový houskový knedlík /1,3,7 

Svačina – Houska, pomazánka z pečeného kuřátka, zelenina /1,7 

ČTVRTEK 19.11. 

Přesnídávka – Slunečnicová špička, vajíčková pomazánka, ovoce /1,7,8 

Polévka  – Kuřecí vývar /1,3,7,9 

       Hlavní jídlo  – Gnocchi s lososem a špenátem /7 

Svačina – Houska, máslo, čedar, zelenina / 1,7,8  

PÁTEK 20.11. 

Přesnídávka – Borodino chléb, máslo, šunka, ovoce /1,7 

Polévka  – Kulajda/1,7  

Hlavní jídlo  – Masové kuličky v rajčatové omáčce, špagety /1,3,7 

Svačina – Máslo, chléb, paprika /1,3,7 



  Jídelníček 
 

PONDĚLÍ 23.11. 

Přesnídávka – Ovocná přesnídávka, cornflakes /1,7 

Polévka  – Zeleninová /1,3,7  

Hlavní jídlo  – Obalované filé s bramborem /1,3,7 

Svačina – Bagetka, čerstvý sýr, zelenina / 1,3,7 

ÚTERÝ 24.11. 

Přesnídávka – Čokoládové muffiny, mléko  /1,3,7  

Polévka  – Brokolicová/1,9  

Hlavní jídlo  – Hovězí guláš, kolínka /1,3,7 

Svačina – Houska, máslo, šunka, zelenina / 1,3,7 

STŘEDA 25.11. 

Přesnídávka – Chléb, vajíčková pomazánka, ovoce / 1,3,7 

Polévka  – Fazolová /1,7  

Hlavní jídlo  – Francouzské zapečené brambory, kyselá okurka /1,3,7,10 

Svačina – Samožitný chléb, tuňáková pomazánka, zelenina / 1,3,7 

ČTVRTEK 26.11. 

Přesnídávka – Lámankový chléb, máslo, strouhaný sýr, ovoce / 1,3,7 

Polévka  – Hovězí vývar /1,3,  

Hlavní jídlo  – Rajská omáčka s hovězím masem, houskový knedlík / 1,3,7 

Svačina – Slunečnicová špička, máslo, šunka, zelenina /1,3,7 

PÁTEK 27.11. 

Přesnídávka – Borodino chléb, bylinková Lučina, ovoce /1,3,7 

Polévka  – Bramborový krém /1,7,9  

Hlavní jídlo  – Buchtičky ze špaldové mouky s vanilkovým krémem /1,3,7 

Svačina – Pečivo, máslo, ovoce /1,3,7 



  Jídelníček 
 

PONDĚLÍ 30.11. 

Přesnídávka – Bílý jogurt, müsli /1,7 

Polévka  – Cuketový krém /1,7,9  

Hlavní jídlo  - Krůtí nudličky v tomátové omáčce, těstoviny/1,3,7 

Svačina – Dalamánek, sýrová pomazánka, zelenina / 1,3,7 


