
Jídelníček 
leden 2020 
6.1. – 10.1. 

1. týden 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

Strava je určena k okamžité spotřebě. 
 
 
pondělí pomazánka z tvrdého sýra,kaiserka,zelenina,bílá káva(1,7) 
   6.1.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka z míchaných luštěnin(1,6,7) 
  těstoviny s tomatovou omáčkou,čaj s citronem(1,3,7) 
  makovka,ovoce, čaj s mlékem (1,7) 
 
úterý  pomazánka rybí s tvarohem,chléb,zelenina, šv. čaj(1,4,7) 
 7.1.  ovoce,šípkový čaj 
  polévka  vločková se zeleninou(1,7,9) 
  krůtí plátek,dušená mrkev,brambory,čaj s citr.(1,7) 
  dalamánek s máslem,čerstvé vanilkové mléko(1,7) 
 
středa pomazánka z čerstvého sýra cottage,bageta,zelenina,granko(1,7) 
 8.1.  ovoce,čaj se zázvorem 
  polévka  česneková s bramborami a osm.chlebem(1,7) 
  svíčková na smetaně,houskový knedlík,čaj s citronem(1,3,7,9) 
  křehký chléb s máslem,ovoce,šv.čaj(1,7) 
 
čtvrtek pomazánka brokolicová,chléb,zelenina,kávové mléko(1,7) 
 9.1.  čerstvá ovocná přesnídávka (hrušky,kiwi), šípkový čaj 
  polévka z rybího filé(1,4,7) 
  vepř.řízek,br. kaše,salát z čín.zelí s křenem,čaj s citronem(1,7) 
  domácí termix s nutelou,šv.čaj (1,5,7) 
 
pátek  pomazánka vajíčková,chléb,zelenina,šv.čaj(1,3,7) 
 10.1.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka zelňačka(1,7) 
  kuřecí rizoto se zeleninou a sýrem,rajský salát,čaj(1,7,9) 
  celozrnný chléb s bystřickou pomazánkou,ovoce,kakao(1,7) 
 
 

 



13.1. – 17.1. 
2. týden 

 
 
pondělí budapešť.pomazánka,chléb,zelenina,šv. čaj(1,7) 
 13.1.  ovoce, čaj se zázvorem 
  polévka bramborová (1,7,9) 
  hrachová kaše, vejce,kyselá okurka,dětský bylinný čaj(1,3,7) 
  jablkový závin, šípkový čaj(1,3,7) 
 
 
úterý  střapatá celozrn. bageta,zelenina,čerst. mléko(1,4,7) 
 14.1.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka  zeleninová s nudlemi (1,3,7,9) 
  mexické kuře,brambory , obloha, čaj s citr.(1,7) 
  chléb s ředkvičkovým máslem,ovoce,granko(1,7) 
 
 
středa pomazánka sýrová se rajčaty,chléb,zelenina,caro(1,7) 
 15.1.  ovoce,čaj s medem 
  polévka drůbková s rýží (1,7) 
  šunkofleky,zelný salát s mrkví ,čaj s citr.(1,3,7) 
  šlehaný tvaroh s jogurtem a džemem, čaj (7) 
 
 
čtvrtek pomazánka sojová,zelenina,mléko(1,7) 
 16.1.  čerstvá ovocná přesnídávka (mrkev,hruška,kiwi),šípkový čaj 
  polévka gulášová(1,7) 
  rybí filé na kmíně a másle,br. kaše,rajský salát s jogurtovou 
  zálivkou,čaj s citr. (1,4,7)                            
  chléb se sádlem a pórkem,ovoce,kávové mléko(1,7) 
 
 
pátek  pomazánka Krtečkova,chléb,zelenina,horká čokoláda(1,7) 
 17.1.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka brokolicová (1,7) 
  hovězí na kapiích,rýže,čaj s citronem (1,3,7,9) 
  sýrový rohlík, ovocné mléko (1,7) 
 
 



20.1. – 24.1. 
3. týden 

 
 
pondělí pomazánka rybí s lučinou,chléb,zelenina,bílá káva(1,4,7) 
 20.1.  ovoce,šípkový čaj 
  polévka hrachová s osm.chlebem (1,7) 
  buchtičky s krémem,čaj s citronem(1,3,7) 
  tmavý chléb  s kedlubnovým máslem ,šv. čaj(1,7) 
 
 
úterý  pomazánka  zeleninovo-šunková,chléb,zelenina,nesquik(1,7) 
 21.1.  ovoce,čaj se zázvorem 
  polévka hovězí s kapáním(1,3,7,9) 

karlovarský kotouč,br. kaše,rajský salát,čaj s citronem(1,3,4,7) 
  rohlík s máslem,ovoce,čerstvé mléko(1,7) 
 
 
středa pomazánka tvarohová s mrkví, chléb, zelenina,kávové mléko(1,7) 
 22.1.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka zeleninová s rýží (1,7,9) 
  králík na česneku ( krůta),br. knedlík,špenát,čaj s citr.(1,3,7) 
  burger, ovoce, vanilkový kokteil (1,7) 
   
 
čtvrtek pomazánka kuřecí,kaiserka,zelenina,caro(1,7) 
 23.1.  čerstvá ovocná přesnídávka ( jablko,mrkev,ananas ),šípkový čaj 
  polévka rajská s vločkami (1,7) 
  ml. řízek po zahradnicku,brambory,zelný salát s jabl,čaj s c.(1,3,7) 
  domácí perník s jablky, mléko (1,3,7) 
 
 
pátek  pomazánka česneková, chléb, zelenina, bílá káva(1,7) 
 24.1.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka pórková s osmaženým chlebem(1,7) 
  hov. guláš, těstoviny,čaj s citronem(1,3,7) 
  lámankový chléb s máslem, ovoce, šv.čaj (1,7) 
 

 
 



27.1. – 31.1. 
4. týden 

 
pondělí pomazánka  tvarohová s kapií,kaiserka,zelenina,caro (1,7) 
  27.1.  ovoce,  čaj se zázvorem 
  polévka zeleninová s krupičkou(1,7,9) 
  čočka na kyselo,vejce,okurka,dětský bylinný čaj(1,3,7) 
  chléb s rostlinným česnekovým máslem, ovoce, kakao(1,7) 
 
 
úterý  pomazánka šunková,chléb,zelenina,mléko(1,7) 
  28.1.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka drožďová(1,3,7,9) 
  kuře na bylinkách,brambory,zeleninový salát,čaj s citr.(1,3,7) 
  drobenkový koláč s ovocem, šípkový čaj(1,3,7) 
 
 
středa pomazánka topinková,chléb, zelenina, bílá káva(1,4,7) 
 29.1.  ovoce, šípkový čaj 
  polévka vývar se zeleninou a pohankou(1,7,9) 
  hovězí maso,rajská omáčka, houskový knedlík,čaj s citr.(1,3,7) 
  křehké ochucené plátky s máslem ,ovoce,šv. čaj(1,3) 
 
čtvrtek pomazánka a lá krabí,bageta,zelenina,kakao (1,7) 
 30.1.  mrkvové pyré s jablky, šípkový čaj 
  polévka kuřecí s písmenky (1,3,7,9) 
  sekaná,bramborová kaše,červená řepa s křenem,čaj s citr.(1,3,7) 
  tvarohový krém s pudingem, čaj s citr. (1,7) 
 
pátek  pomazánka cizrnová,chléb,zelenina, mléko ( 1,6,7) 
31.1.  ovoce, dětský bylinný čaj 
  polévka celerová krémová s osm. houskou (1,7,9) 
  vepř. kýta protýkaná, rýže, okurkový salát,čaj s citr.(1,7) 
  žitný chléb s máslem, ovoce, kávové mléko (1,7) 
   


