
 
Jídelníček 
říjen 2019 
1.10. – 4.10. 

1. týden 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

Strava je určena k okamžité spotřebě. 
 
úterý   pom. Krtečkova,chléb,zelenina,čerstvé mléko(1,7) 
 1.10   ovoce,ovocný čaj 
   polévka zeleninová s masovou rýží (1,3,7,9) 
   kr.nudličky po mexicku,(řízek),brambory,zel.obloha,čaj(1,7) 
   sýrový rohlík,ovoce,bílá káva (1,7) 
 
středa  pomazánka zeleninová zimní,chléb,zelenina,granko(1,3,7) 
 2.10.   ovoce, čaj se šťávou 
   polévka brokolicová (1,7) 
   milánské špagety se sýrem,salát z červené 
   řepy s jablky,čaj s citr. (1,3,7) 
   dalamánek s máslem a pažitkou, vanilkové mléko (1,7) 
 
čtvrtek  pomazánka z tofu ,chléb,zelenina,mléko(1,6,7) 
 3.10.   čerstvá ovocná přesnídávka, šípkový čaj 
   polévka dršťková/z kuřecích drůbků/(1,7,9) 
   zapečený zelný list,br. kaše, okurkový salát,čaj s c.(1,3,7) 
   ovocný jogurt,lupínky,čaj s citronem(1,3,7) 
 
 
pátek   pomazánka sýrová s rajčaty,bageta,zelenina,caro (1,7)  
4.10.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka zeleninová s kuskusem(1,7,9) 
   rozlítaný ptáček, rýže,čaj s citronem(1,3,7) 
   lámanový chléb s máslem, ovoce,šv.čaj(1,7 ) 

 
 
 
 
 
 



7.10. – 11.10. 
2. týden 

 
 
pondělí  střapatý chléb,zelenina,kakao(1,7) 
 7.10.   ovoce,čaj se zázvorem 
   polévka čočková (1,7) 
   buchtičky s krémem,čaj s citronem(1,3,7) 
   slunečnicový chléb s máslem,zelenina,bílá káva(1,7) 
 
 
úterý   pomazánka z rybího filé,chléb,zelenina,čerstvé mléko(1,4,7) 
 8.10.   ovoce,mošt 
   polévka bramborová (1,7,9) 
   kuře a lá bažant,rýže,salát z čínského zelí s křenem a 
   mrkví,čaj s citronem(1,7) 
   rohlík s máslem,ovoce,karamelové mléko(1,7) 
 
 
středa  pomazánka sojová,celozrnná bageta,zelenina,caro(1,3,6,7) 
  9.10.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka krupičková(1,7,9) 
   kapust. karbanátek s vepř.masem,brambory,o.sal.čaj(1,3,7) 
   tvarohový krém jogurtem a nutelou,šípkový čaj(1,5,7) 
 
 
čtvrtek  budapešť.pomazánka,chléb,zelenina,horká čokoláda(1,7) 
 10.10.  čerstvá ovocná přesnídávka,šípková čaj 
   polévka celerová s vývarem a osmaženým chlebem (1,7,9) 
   hov. maso,rajská omáčka,houskový knedlík,čaj s citr.(1,3,7) 
   křehký ochucený chléb s máslem,ovoce,čaj s mlékem(1,7) 
 
 
pátek pom. sýrová se zeleninou,veka,zelenina,b. káva (1.7,9) 
 11.10.  ovoce,čaj se zázvorem 
   polévka kuřecí s drobením (1,3,7,9) 
   zap.filé se sýrem,brambory,s. z červ. řepy s jabl.čaj(1,3,4,7) 
   chléb s máslem a pažitkou,ovoce,šípkový čaj(1,7) 
 

 



14.10. – 18.10. 
3. týden 

 
 
pondělí  pomazánka a lá krabí,chléb,zelenina,bílá káva(1,4,7) 
 14.10.  ovoce,dětský bylinný čaj 
   polévka vločková(1,7,9) 
   těstoviny se sýrovou omáčkou a brokolicí,čaj s c.(1,3,7) 
   koláče s jablečnou náplní,šv.čaj(1,3,7) 
 
 
úterý   pomazánka topinková,chléb,zelenina,čerstvé mléko(1,7) 
 15.10.  ovoce, čaj se zázvorem 
   polévka hovězí s písmenky(1,3,7,9) 
   holands. krůtí řízek ,br.kaše,zeleninový salát,čaj s citr.(1,7) 
   kaiserka  s máslem,ovocný koktejl(1,7) 
 
 
středa  sýrová pěna,slunečnicový chléb,zelenina,čaj s mlékem(1,7) 
 16.10.  ovoce,ovocný čaj 
   polévka rýžová(1,7,9) 
   segedínský guláš,h. knedlík,čaj s citronem(1,3,7) 
   křehký chléb s máslem,ovoce,bílá káva(1,7) 
 
 
čtvrtek  pomazánka tvarohová s mrkví,rohlík,zelenina,šv.čaj(1,7) 
 17.10.  čerstvá ovocná přesnídávka,šípkový čaj 
   polévka rajská s vločkami (1,7) 
   karlovarský kotouč,brambory,okurk. salát,čaj s c.(1,3,7,10) 
   chléb s ředkvičkovým máslem,granko(1,7) 
 
 
pátek   pomazánka zeleninová letní,chléb,zelenina,b. káva(1,3,7,9) 
 18.10.  ovoce,  dětský bylinný čaj 
   polévka fazolová s česnekem, z máslových fazolí (1,7) 
   znojemská pečeně,rýže,čaj s citr.(1,7) 
   puding s ovocem, šípkový čaj(1,7) 
 

 
 



21.10. – 25.10. 
4. týden 

 
pondělí  pom. tuňáková s cibulkou, houska,zelenina,caro(1,4,7) 
21.10.  ovoce, dětský bylinný čaj 
   polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky(1,3,7,9) 
   škubánky s tvarohem,mrkvovo-meruňkové pyré,čaj s c.(1,7) 
   cereální chléb s máslem,zelenina,šv.čaj(1,7) 
 
 
úterý   pom. tvaroh. se šunkou a křenem ,chléb,zelenina,č. ml.(1,7) 
22.10.  ovoce,šípkový čaj 
   polévka česneková s vejci a s osmaženým chlebem(1,3,7,9) 
   kuře na paprice,těstoviny,čaj s c.(1,3,7) 
   dalamánek s máslem,ovoce, bílá káva(1,7) 
 
 
středa  pomazánka  brokolicová ,chléb,zelenina,kakao (1,3,7) 
 23.10.  ovoce, ovocný čaj 
   polévka slepičí s noky(1,3,7,9) 
   karb. z rybího filé,(řízek),br.kaše,rajský salát,čaj s c.(1,3,4,7) 
   čerstvý termix s vanilkou, BB sušenka,šípkový čaj(1,7) 
 
čtvrtek  pom. kuřecí,bageta,zelenina,bílá káva (1,7) 
  24.10.  čerstvá ovocná přesnídávka,šípkový čaj 
   polévka pórkový krém (1,7) 
   rizoto s vepř.masem,zeleninou a sýrem,zelný salát s jablky, 
   čaj s citronem ( 1,7) 
   chléb s máslem, ovoce, granko(1,7) 
 
 
pátek   pomazánka sýrová s vejci,chléb,zelenina,mléko (1,3,7) 
25.10.  ovoce,čaj s medem 
   polévka hrachová s krutónky (1,3,7) 
   hov.roláda,brambory,okurk.salát,čaj s c.(1,3,7) 
   vánočka,šv. čaj (1,3,7) 
    
     
   
    



  
 

28.10. – 31.10. 
5. týden 

 
pondělí  pomazánka rybí s tvarohem,bageta,zelenina,bílá káva (1,4,7) 
  28.10.  ovoce, dětský bylinný čaj 
   polévka hrstková se zeleninou (1,3,7,9) 
   bramboráčky,zeleninový salát, čaj s citronem (1,3,7) 
    chléb s máslem, zelenina, horká čokoláda (1,7) 
 
 
úterý   pom. zeleninovo-šunková,chléb,zelenina,čerst. mléko (1,7) 
29.10.  ovoce, čaj se zázvorem 
   polévka gulášová (1,7) 
   kuře zadělávané květákem,rýže,čaj s citronem (1,7) 
   domácí kefírová buchta s jablky, šípkový čaj (1,3,7) 
 
středa  pomazánka  čočková,chléb,zelenina,kávové mléko(1,7) 
30.10.  čerstvá ovocná přesnídávka, šípkový čaj 
   polévka  špenátová (1,3,7) 
   plněná sekaná,bram. kaše,okurkový salát,čaj s c.(1,3,7) 
   celozrnná kaiserka s máslem a pažitkou, ovoce, granko (1,7) 
 
čtvrtek  pomazánka česneková,rohlík,zelenina,šv.čaj (1,7) 
 31.10.  ovoce, ovocný čaj 
   polévka zeleninová s bulgurem (1,7,9) 
   hovězí guláš,houskový knedlík,čaj s citronem (1,3,7) 
   křehký chléb s máslem,ovoce,mléko (1,7) 
    
    
	 	 	 	


