
   Jídelníček 
září 2020 
1.9. – 4.9. 
1. týden 

Změna jídelníčku vyhrazena. 
Strava je určena k okamžité spotřebě. 

 
 
úterý   pom. z tofu,houska,zelenina,čerstvé mléko(1,6,7) 
  1.9.   ovoce, džus 
   polévka zeleninová s rýží (1,3,7,9) 
   těstoviny s tomaty a sýrem,ok.salát,čaj s c.(1,7,9) 
   chléb s máslem,ovoce,kapučíno(1,7) 
 
středa  pomazánka tvarohová s rajčaty,chléb,zelenina,kakao(1,7) 
  2.9.   ovoce ,ovocný čaj 
   polévka zeleninová s drobením (1,3,7,9) 
   vepř.plněný závitek,rýže,salát z čín.zelí s mrkví a křenem, 
   čaj s citronem(1,3,7) 
   vánočka, ovoce, šv.čaj(1,3,7) 
 
čtvrtek  pomazánka šunková,veka,zelenina, bílá káva(1,7) 
  3.9.   čerstvá ovocná přesnídávka,šípkový čaj 
   polévka kulajda (1,3,7,) 
   ml. řízek po zahradnicku,br. kaše,rajský salát,čaj(1,3,7) 
   lámankový chléb s máslem, ovoce, jahodový koktejl(1,7) 
 
pátek   sýrová pěna,chléb,zelenina,mléko(1,7) 
  4.9.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka jáhlová(1,7,9) 
   hov.svíčková na smetaně,hous.knedlík.,čaj s c.(1,3,7,9) 
   křehký ochucený chléb s máslem,ovoce,šv.čaj(1,7) 
 
   
 

 
 
 
 
 



7.9. – 11.9. 
2. týden 

 
pondělí  pomazánka rybí s cibulkou,rohlík,zelenina,bílá káva(1,4,7) 
  7.9.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka zeleninová se sýrovými noky(1,3,7,9) 
   těstoviny s mákem,míchaný kompot,čaj s citronem(1,3,7) 
   tmavý chléb s máslem,zelenina,šv. čaj(1,7) 
 
 
úterý   pom. sýrová se zeleninou,chléb,zelenina,č. mléko(1,7) 
  8.9.   ovoce,mošt 
   polévka milánská (1,3,7) 
   krůtí plátek,fazolky,brambory,čaj s citronem(1,7) 
   jogurt s džemem, lupínky,čaj s citr.(1,7) 
 
 
středa  pom. masová,bageta,zelenina,caro(1,7) 
  9.9.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka zeleninová s pohankou(1,7,9) 
   králík na česneku,špenát,br.knedlík,čaj s citr.(1,3,7) 
   knöckebrot s máslem,ovoce,šv. čaj(1,7) 
 
 
čtvrtek  pomazánka Krtečkova,chléb,zelenina, mléko(1,7) 
  10.9.   čerstvá ovocná přesnídávka s mrkví,šípkový čaj 
   polévka kuřecí s rýží(1,7,9) 
   holandský mletý řízek,bram. kaše,okurkový salát,čaj(1,3,7) 
   kaiserka s máslem a pažitkou,ovoce, mléko(1,7) 
 
 
pátek   pom.brokolicová,chléb,zelenina,horká čokoláda(1,7) 
  11.9.   ovoce,dětský bylinný čaj 
   polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky(1,3,7,9) 
   hovězí na divoko,rýže,obloha,čaj s citr.(1,7,9) 
   domácí perník s jablky,čaj s mlékem(1,3,7) 
 
 
 
 



14.9. – 18.9. 
3. týden 

 
pondělí  pomazánka topinková,chléb,zelenina,(1,7) 
  14.9.   ovoce,dětský bylinný čaj 
   polévka z bramborová(1,7,9) 
   čočka na kyselo,vejce,okurkový salát,děts.byl.čaj(1,3,7) 
   houska s křenovým pom. máslem,ovoce,vanilk. mléko(1,7) 
 
 
úterý   rybí s tvarohem,chléb,zelenina,čerstvé mléko(1,4,7) 
  15.9.   ovoce,mošt 
   polévka drůbková s nudlemi(1,3,7,9) 
   pečené kuře, dušená míchaná zelenina ,brambory,čaj(1,3,7) 
   domácí nutelový termix, šípkový čaj (1,5,7) 
 
 
středa  pomazánka drožďová,veka,zelenina,bílá káva(1,3,7) 
  16.9.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka vločková(1,7) 
   plněné papriky,rajská omáčka,rýže,čaj s citr.(1,3,7) 
   chléb s česnekovým máslem,ovoce, mléko(1,7) 
 
 
čtvrtek  pomazánka sojová,chléb,zelenina,nesquik(1,3,6,7) 
  17.9.   čerstvá ovocná přesnídávka ,šípkový čaj 
   polévka zeleninová s krupicovými noky(1,3,7,9) 
   hovězí na celeru,brambor.kaše,zeleninová obloha, 
   čaj s citronem (1,7,9) 
   makovka, ovoce, šv.čaj(1,3,7) 
 
 
pátek   pom. zeleninová letní,chléb,zelenina,kávové mléko(1,3,7) 
  18.9.   ovoce,ovocný čaj 
   polévka gulášová(1,7) 
   šunkofleky,zelný salát s mrkví a křenem,čaj s citr.(1,3,7) 
   sluneč. chléb s  máslem,ovoce,ovocné jogurt.mléko(1,7) 
 
 

 



21.9. – 25.9. 
4. týden 

 
pondělí  pomazánka vajíčková,toust.chléb,zelenina,b.káva(1,4,7) 
 21.9.   ovoce, ovocný čaj 
   polévka hrachová s osm.houskou(1,7) 
   škubánky s tvarohem,míchaný kompot,čaj s c.(1,7) 
              chléb s  máslem, ovoce,šv. čaj(1,7) 
 
úterý   pom. ředkvičková,chléb,zelenina,č.mléko(1,7) 
 22.9.   ovoce,mošt 
   polévka pórková(1,7) 
   kuře na smetaně,houskový knedlík,čaj s citronem(1,3,7) 
   křehký chléb máslem,ovoce,granko(1,7) 
 
středa  střapatý chléb,zelenina,kapučíno(1,7) 
 23.9.   ovoce,dětský bylinný čaj  
   polévka hovězí s rýží (1,7,9) 
   rybí filé na slanině,brambor. kaše,okurk.salát,čaj s c.(1,4,7) 
   šlehaný  tvaroh s pudingem a vanilkou,čaj(1,7) 
 
čtvrtek  pomazánka česneková,bageta,zelenina,šv.čaj(1,7) 
 24.9.   čerstvá ovocná přesnídávka s mrkví, šípkový čaj 
   polévka špenátová(1,3,7) 
   vepř.nudličky se zeleninou,kuskus,obloha,čaj s citr.(1,7) 
   chléb s ředkvičkovým máslem,ovoce,kávové mléko(1,7) 
 
pátek   pomazánka kuřecí,chléb,zelenina,šv. čaj (1,7) 
 25.9.   ovoce, ovocný čaj 
   polévka rajská s vločkami (1,7) 
   zapečené brambory s masem,zeleninou a vejci,zelný salát
   s jablky,čaj s citr. ( 1,3,7)  
   mléčné houstičky, ovoce, mléko (1,3,7) 
    
 
 
 
 
 
 



29.9. – 30.9. 
5. týden 

 
pondělí  pomazánka a lá krabí,chléb,zelenina,bílá káva(1,4,7) 
 29.9.   ovoce, ovocný čaj 
   polévka zeleninová s kapáním (1,3,7,9) 
   nastavovaná kaše,vejce,okurkový salát,čaj s citr.(1,3,7) 
   rychlý ovocný koláč,šv. čaj(1,3,7) 
 
úterý   budapešť.pom.,celozrnná bageta,zelenina,č.mléko (1,7) 
 30.9.   ovoce, džus 
   polévka z barevných fazolí se zeleninou (1,7,9) 
   krůtí plátek na rajčatech,rýže, obloha,čaj s citr.(1,7) 
   chléb s pomazánkovým máslem,ovoce, granko(1,7) 
 
 
 
 
   
    
    


