
Jídelníček 
srpen 2020 

3.8. – 7.8. 
1. týden 

Strava je určena k okamžité spotřebě. 
Změna jídelníčku vyhrazena. 

 
 
pondělí pomazánka rybí s vejci,chléb,zelenina,bílá káva(1,3,4,7) 
3.8.  ovoce, dětský bylinný čaj 
  polévka fazolová se zeleninou(1,7,9) 
  žemlovka s tvarohem a jablky, čaj s citronem (1,3,7) 
  tmavý chléb s máslem,zelenina,mléko(1,7) 
 
úterý  pomazánka z tofu, kaiserka,zelenina,kakao (1,6,7) 
4.8.  ovoce, mošt 
  polévka gulášová (1,7) 
  pečené kuře, brambory,okurkový salát s jogurtovou 
  zálivkou,čaj s citronem (1,7) 
  chléb se sádlem a pažitkou,ovoce,čerstvé mléko(1,7) 
 
středa sýrová pěna,chléb,zelenina,kávové mléko(1,7) 
5.8.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka zeleninová drožďovými knedlíčky(1,3,7,9) 
  hovězí na žampionech,rýže,obloha,čaj s citr.(1,7) 
  tvarohový krém s nutelou,čaj (1) 
 
čtvrtek pomazánka zeleninová jarní,chléb,zelenina,mléko (1,3,7) 
6.8.  čerstvá ovocná přesnídávka, šípkový čaj 
  polévka kuřecí s rýží (1,7,9) 
  rybí filé po mlynářsku, br.kaše,zelný salát s mrkví,čaj(1,7) 
  lámankový chléb s máslem,ovoce,ovocný koktejl(1,7) 
 
pátek  pomazánka z tvrdého sýra,chléb,zelenina,šv.čaj(1,7) 
7.8.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka kapustová (1,7) 
  vepř.kostky na kmíně,těstoviny (1,3,7) 
  sýrový rohlík,ovoce,mléko (1,7) 
 
 



10.8. – 14.8. 
2. týden 

 
pondělí pomazánka tuňáková s tvarohem,chléb,zelenina,caro(1,4,7) 
10.8.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka bramborová (1,7,9) 
  hrachová kaše s cibulkou,vejce,kyselá okurka,dět.byl.čaj(1,3,7) 
  vánočka,ovoce,šv.čaj (1,3,7) 
 
 
úterý  pom. sýrová se zeleninou,zelenina,bageta,čerst.mléko (1,7) 
11.8.  ovoce, džus 
  polévka hovězí s nudlemi (1,3,7,9) 
  vepř.maso,dušená mrkev,brambory,čaj s citr.(1,7) 
  chléb s pomazán. máslem,ovoce,ovocné jogurtové mléko (1,7) 
 
 
středa pom. ze zeleného hrášku,chléb,zelenina,horká čokoláda(1,7) 
12.8.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka česneková s bramborami a osm.chlebem (1,7) 
  kuře na paprice, houskový knedlík,čaj s citr.(1,3,7) 
  křehký chléb s máslem, ovoce,mléko (1,7) 
 
 
čtvrtek Krtečkova pomazánka,veka,zelenina,bílá káva(1,7) 
13.8.  čerstvá ovocná přesnídávka s mrkví,šípkový čaj 
  polévka květáková (1,7) 
  mletý řízek po zahradnicku,br.kaše,okurkový salát,čaj(1,3,7) 
  ovocný jogurt, lupínky,čaj (1,7) 
 
 
pátek  pomazánka vajíčková,chléb,zelenina,mléko (1,3,7) 
14.8.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka zeleninová s játrovou rýží (1,3,7,9) 
  zap. těstoviny s vepř.masem, sal. z čer. řepy s jablky,čaj (1,3,7) 
  houska s ředkvičkovým máslem ,šv.čaj (1,7) 
 
 
 
 



17.8. – 21.8. 
3. týden 

 
pondělí pomazánka a la krabí,chléb,zelenina, bílá káva(1,4,7) 
17.8.  ovoce, šípkový čaj 
  polévka vločková se zeleninou (1,7,9) 
  rýžová kaše se skořicí, míchaný kompot,čaj (1,7) 
  slunečnicový chléb s máslovou ramou,zelenina,čaj s mlékem(1,7) 
 
 
úterý  střapatá houska,zelenina,čerstvé mléko(1,7) 
18.8.  ovoce, mošt 
  polévka milánská (1,3,7) 
  krůtí plátek na zelenině,brambory,rajský salát,čaj(1,7) 
  dalamánek s máslem,ovoce,ovocný koktejl (1,3) 
 
 
středa budapešť.pomazánka,chléb,zelenina,caro(1,7) 
19.8.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka jáhlová se zeleninou(1,7,9) 
  hov.maso,rajská omáčka,houskový knedlík,čaj(1,3,7) 
  burger s máslem,ovoce,mléko(1,7) 
 
 
čtvrtek pomazánka čočková,chléb,zelenina,granko (1,7) 
20.8.  čerstvá ovocný přesnídávka,šípkový čaj 
  polévka slepičí s kapáním a zeleninou (1,3,7,9) 
  rybí filé zapečené se sýrem a vejci,br.kaše,okurk. salát,čaj(1,3,4,7) 
  čerstvý termix s nutelou, čaj s citronem (1,7) 
 
 
pátek  pomazánka z řapíkatého celeru, kaiserka,zelenina,mléko (1,7,9) 
21.8.  ovoce, dětský bylinný čaj 
  polévka kulajda (1,3,7) 
  kuřecí kousky se zeleninou,kuskus, salát z červené řepy s jablky, 
  čaj s citronem (1,7) 
  chléb se sádlem a pažitkou,ovoce, bílá káva (1,7) 
 
 
 



24.8. – 31.8. 
4. týden 

 
pondělí pomazánka rybí se žervé,chléb,zelenina,šv.čaj(1,4,7) 
24.8.  ovoce, ovocný čaj 
  polévka fazolová s česnekem(1,7) 
  zap. květákový mozeček,brambory,ledový salát,děts.byl.čaj(1,3,7) 
  makovka, čaj s citr.(1,3,7) 
 
úterý  pomazánka sojová,bageta,zelenina,čerstvé mléko(1,6,7) 
25.8.  ovoce, džus 
  polévka dršťková z drůbků se zeleninou (1,7,9) 
  kuře na kapiích,rýže,čaj s citr.(1,7) 
  chléb s rostlinným máslem,ovoce,vanilkové mléko(1,7) 
 
 
středa pomazánka sýrová s vejci,kaiserka,zelenina,kakao(1,3,7) 
26.8.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka zeleninová s krupicovými noky(1,3,7,9) 
  hovězí na celeru,br.kaše,okurkový salát,čaj(1,7,9) 
  šlehaný tvaroh s jogurtem a džemem,čaj (1 ) 
 
27.8.  čerstvá ovocná přesnídávka s mrkví,šípkový čaj 
  polévka kroupová se zeleninou(1,3,7,9) 
  vepř.výpečky,br. knedlík (houskový),špenát,čaj s citr.(1,3,7) 
  dalamánek s máslem,ovoce,šv.čaj (1,7) 
 
pátek  pomazánka Krtečkova,rohlík,zelenina,mléko (1,7) 
28.8.  ovoce,ovocný čaj 
  polévka brokolicový krém (1,7) 
  zapečená masová haše,brambory,salát z červené řepy s jablky, 
  čaj s citronem ( 1,3,7) 
  chléb s ředkvičkovým máslem,ovoce,kávové mléko (1,7) 
 
pondělí pomazánka tuňáková s lučinou,chléb,zelenina,bílá káva(1,4,7) 
31.8.  ovoce,dětský bylinný čaj 
  polévka bramborová selská (1,3,7,9) 
            těstoviny s tvarohem,míchaný kompot,čaj(1,7) 
  tmavý chléb s máslem,ovoce,mléko(1,7) 
   



 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
   
 


