
Jídelníček 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

Strava je určena k okamžité spotřebě. 
2.3. _ 6.3. 
1. týden 

 
pondělí pomazánka rybí s cibulkou,chléb,zelenina,šv. čaj (1,4,7) 
 2.3.  ovoce, džus 
  polévka brokolicový krém (1,7) 
  bavorské vdolečky,džem,tvaroh,čaj s citr.(1,3,7) 
  tmavý chléb s ochuceným pom.máslem,zelenina,bílá káva(1,7) 
 
úterý  pomazánka sýrová s rajčaty,houska,zelenina,čerst.mléko(1,7) 
 3.3.  ovoce,čaj se zázvorem  
  polévka hovězí s drobením(1,3,7,9) 
  kuř. roláda,brambory,rajský salát,čaj s c.(1,3,7) 
  chléb s máslem, ovoce, jahodový koktejl (1,7) 
 
středa pomazánka tvarohová s bylinkami,chléb,zelenina,bílá káva(1,7) 
 4.3.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka česneková s bramborem,osm.chléb(1,7) 
  hov.svíčková na smetaně,hous.knedlík,čaj s citr.(1,3,7,9) 
  kukuřičný křehký chléb s máslem,ovoce,čaj s mlékem(1,7) 
 
čtvrtek pomazánka vajíčková,chléb,zelenina, mléko (1,3,7) 
 5.3.  čerstvá ovocná přesnídávka(banán,kiwi,jablko),šípkový čaj 
  polévka zeleninová s krupicovými noky(1,3,7,9) 
  plněný zelný list,br.kaše,okurkový salát,čaj s citr.(1,3,7) 

ovocný jogurt,rohlík, čaj s citronem 1,3,7) 
 
pátek  pomazánka hrášková, veka,zelenina, šv.čaj (1,7) 
6.3.  ovoce,čaj s medem 
  polévka rajská s vločkami(1,7) 
  rybí rizoto se zeleninou a sýrem,mrkvový salát s ananasem, 
  čaj s citronem (1,4,7) 
  chléb se sádlem a pažitkou, bílá káva(1,7) 
 
Hrášková pomazánka: 
Jemný hrášek rozmixujeme s máslem (pomazánkovým máslem), můžeme přidat 
osmaženou cibulku ( cibulku,pórek,česnek…),mírně osolíme. 



9.3. – 13.3. 
2. týden 

 
pondělí pomazánka tuňáková se žervé ,chléb,zelenina,kávové mléko(1,4,7) 
  9.3.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka milionová (1,7,9) 
  bramboráčky, okurkový salát,dětský bylinný čaj(1,3,7) 
  mléčné houstičky,ovoce, granko (1,3,7) 
 
 
úterý  pomazánka drožďová,chléb,zelenina,čerstv.mléko(1,3,7) 
 10.3.  ovoce,mošt 
  polévka hovězí s rýží (1,7,9) 
  krůtí ( telecí ) na smetaně,těstoviny,čaj s citronem(1,3,7) 
  dalamánek s ředkvičkovým máslem,ovoce, šv. čaj(1,7) 
 
 
středa pomazánka z cottage s bylinkami,houska,zelenina,mléko(1,7) 
 11.3.  ovoce,čaj se zázvorem 
  polévka celerová s osmaženým chlebem(1,7,9) 
  králík,(vrabci),bramborový knedlík,špenát,čaj s citronem(1,3,7) 
  burger s máslem,ovoce, caro (1,7) 
 
 
čtvrtek pom.masová, chléb,zelenina,nesguik(1,7) 
 12.3.  čerstvá ovocná přesnídávka(mrkev,ananas,jablko),šíp.čaj 
  polévka zeleninová s petrželovým kapáním (1,3,7,9) 
  kapustový karb.s masem,br. kaše,rajský salát,čaj s citr.(1,3,7) 
  ovocný tvaroháček s čoko polevou,čaj s citronem(1,3,7) 
 
 
pátek  pomazánka sýrová s vejci,bageta,zelenina,mléko(1,3,7) 
 13.3.  ovoce,čaj s medem 
  polévka čočková se zeleninou (1,7,9) 
  hovězí na kapiích, rýže,čaj s citronem(1,7) 
  slunečnicový chléb s máslem,ovoce, bílá káva(1,7) 
 
 
 

 



16.3. – 20.3. 
3. týden 

 
pondělí pomazánka topinková,chléb,zelenina,bílá káva (1,7) 
 16.3.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka zelňačka (1,7) 
  škubánky,tvaroh (mák ),kompot,čaj s citr.(1,3,7)   
  celozrnná kaiserka s máslem a pažitkou,ovoce,šv.čaj(1,7) 
 
 
úterý  pomazánka cizrnová,houska,zelenina,čerstvé mléko(1,7) 
 17.3.  ovoce,džus 
  polévka vločková (1,7) 
  kuře na leču (řízek),brambory,čaj s citronem (1,3,7) 
  chléb s máslem,ovoce,vanilkové mléko ( 1,7 ) 
 
 
středa pomazánka z tofu,chléb,zelenina,kávové mléko(1,6,7) 
 18.3.  ovoce,čaj se zázvorem 
  polévka kulajda(1,3,7) 
  šunkofleky,zelný salát s mrkví,čaj s citronem(1,3,7) 
  šlehaný tvaroh s jogurtem a vanilkou,šípkový čaj(1,7) 
 
 
čtvrtek pom. křenová (tvaroh,křen,šunka),bageta,zelenina,mléko (1,7) 
 19.3.  čerstvá ovocná přesnídávka(kiwi,hruška,jablko),šíp.čaj 
  polévka gulášová(1,7) 
  zapečené rybí filé se zeleninou a vejci,br.kaše,okur. salát,  
  čaj s citronem (1,3,4,7) 
  chléb s kedlubnovým máslem, granko (1,7) 
 
 
pátek  pomazánka zeleninová jarní,chléb,zelenina,bílá káva(1,3,7) 
 20.3.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka fazolová s česnekem (1,7) 
  znojemská pečeně,rýže,obloha,čaj s citronem (1,7) 
  croissant,ovoce, mléko(1,3,7) 
 
 
 



23.3. – 27.3. 
4. týden 

 
pondělí         pomazánka brokolicová,chléb,zelenina,horká čokoláda(1,7) 
 23.3.  ovoce, čaj se zázvorem 
  polévka minestrone s kapáním (1,3,7,9) 
  fazolky na smetaně,vejce,brambory,dětský bylinný čaj(1,3,7) 
  jablkový závin,ovoce, šv.čaj(1,3,7) 
 
 
úterý  pom. tuňáková s lučinou,veka,zelenina,čerstvé mléko(1,4,7) 
 24.3.  ovoce, mošt 
  polévka dršťková z drůbků (1,7) 
  krůtí plátek na česneku,rýže,rajský salát,čaj s citronem(1,3,7) 

chléb s křenovým máslem, ovoce, bílá káva ( 1,7) 
 
 
středa pom. pohanková,chléb,zelenina,kapučíno(1,7) 
 25.3.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka špenátová s vejci (1,3,7) 

čevabčiči, brambory, salát z červ. řepy s jablky,čaj s citr.(1,3,7) 
  domácí termix s nutelou, čaj (5,7) 
 
 
čtvrtek obložený chléb plátkem sýra a zeleninou,mléko(1,7) 
 26.3.  čerstvá ovocná přesnídávka(mrkev,jablko,meruňky), šíp. čaj 
  polévka vývar se zeleninou a rýží (1,7,9 ) 
  hovězí maso,raj.omáčka,houskový knedlík,čaj s citr.(1,3,7) 
  ochucené křehké plátky s máslem,ovoce,šv.čaj(1,7) 
 
pátek  pomazánka kuřecí,chléb,zelenina,bílá káva (1,6,7) 
 27.3.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka hráškový krém s bramborami a smetanou (1,7) 
  přírodní řízek(řízek) ,br.kaše,okurk. salát,čaj(1,4,7) 
  sýrový rohlík, ovoce, mléko (1,7) 
 
Pomazánka pohanková s tvarohem: 
Uvařenou, vychlazenou pohanku vyšleháme s tvarohem (lučinou,žervé), 
ochutíme česnekem, solí a petrželovou natí (řapíkatým celerem ). Můžeme 
podávat i na teplé tousty. 



30.3. – 31.3. 
5. týden 

 
pondělí pomazánka česneková,chléb,zelenina,bílá káva(1,7) 
  30.3.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka čočková se zeleninou (1,7,9) 
  rýžový nákyp s meruňkami,čaj s citronem (1,3,7) 
  lámankový chléb s máslem,zelenina,šv.čaj (1,7) 
 
 
úterý  pomazánka a lá krabí,houska,zelenina,čerstvé mléko(1,4,7)  
31.3.  ovoce, mošt 
  polévka milánská s těstovinami (1,3,7) 
  pečené kuře,brambory,okurkový salát,čaj s citronem (1,7) 
  chléb s pom. máslem,ovoce, ovocný jogurtový koktejl (1,7) 

 
   
   
   
   
   
 
 
 


