
 

                                                      Jídelníček 1C,1D 
18.11. - 22.11.2019 

 
 

PO.  houska, máslo, džem, kakao, hrozno, hruška                                                     1a,7,12 
         rajská s ovesnými vločkami                                                                                    1a,1d 
         karbanátek rybí pečený, bramborová kaše, salát zeleninový s cizrnou        1a,3,7 
 
 
 
ÚT.   veka, žervé s ředkvičkami, jablko, pomeranč, bílá káva                                 1a,1b,1c,7 
         bramborová                                                                                                              1a,9                                                                                                               
         králík na smetaně, celozrnný houskový knedlík                                                1a,5,6,7,8,9                              
          
 
 
ST.   chléb Vesnický, pomazánka ze strouhaného sýru, paprika, rajče, ředkev 
         pečené brambory a jablka – Den podle pana Lady                                           1a,1b,7                
         vývar s nudlemi                                                                                                         1a,3,7,9 
         kuře na česneku, špekové knedlíky, zelí                                                              1a,3,7,10,12 
 
          
                                                                                                                                                                                                                            
ČT.   krupicová kaše se skořicí, banán                                                                             1a,7           
         z jarní zeleniny                                                                                                            1a,9 
         špecle s houbovou omáčkou, paprika dvou barev                                              1a,3,7 
          
 
                                                                                                              
PÁ.   chléb Vesnický, pomazánka z červené řepy a lučiny, ledový salát,  
         ředkvička, okurka                                                                                                       1a,1b,7  
         luštěninová (čočka, bílá fazole, brambor)                                                                                                                    
         krůtí na pórku, rýže, rajče 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jídelníček 1C,1D 
18.11. - 22.11.2019 

 
 

PO.  houska, máslo, džem, kakao, hrozno, hruška                                                     1a,7,12 
         rajská s ovesnými vločkami                                                                                    1a,1d 
         karbanátek rybí pečený, bramborová kaše, salát zeleninový s cizrnou        1a,3,7 
 
 
 
ÚT.   veka, žervé s ředkvičkami, jablko, pomeranč, bílá káva                                 1a,1b,1c,7 
         bramborová                                                                                                              1a,9                                                                                                               
         králík na smetaně, celozrnný houskový knedlík                                                1a,5,6,7,8,9                              
          
 
 
ST.   chléb Vesnický, pomazánka ze strouhaného sýru, paprika, rajče, ředkev 
         pečené brambory a jablka – Den podle pana Lady                                           1a,1b,7                
         vývar s nudlemi                                                                                                         1a,3,7,9 
         kuře na česneku, špekové knedlíky, zelí                                                              1a,3,7,10,12 
 
          
                                                                                                                                                                                                                            
ČT.   krupicová kaše se skořicí, banán                                                                             1a,7           
         z jarní zeleniny                                                                                                            1a,9 
         špecle s houbovou omáčkou, paprika dvou barev                                              1a,3,7 
          
 
                                                                                                              
PÁ.   chléb Vesnický, pomazánka z červené řepy a lučiny, ledový salát,  
         ředkvička, okurka                                                                                                       1a,1b,7  
         luštěninová (čočka, bílá fazole, brambor)                                                                                                                    
         krůtí na pórku, rýže, rajče 
          
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Jídelníček 1B 

18.11. - 22.11.2019 
 
 

PO.  houska, máslo, džem, kakao, hrozno, hruška                                                     1a,7,12 
         rajská s ovesnými vločkami                                                                                    1a,1d 
         karbanátek rybí pečený, bramborová kaše, salát zeleninový s cizrnou        1a,3,7 
         jogurt s ovocem, houska, jablko                                                                            1a,7 
     
 
 
ÚT.   chléb Pikolík, sýr Philadelphia s ředkvičkami, jablko, pomeranč,  
         bílá káva                                                                                                                    1a,1b,1c,7 
         bramborová                                                                                                              1a,9                                                                                                                              
         krůtí na smetaně, houskový knedlík                                                                    1a,3,7,9                               
         houska, pomazánka avokádová ze sýru Philadelphia, kedluben                   1a,7 
          
 
 
ST.   chléb Vrchlický, pomazánka ze strouhaného sýru, paprika, rajče, ředkev 
         pečené brambory a jablka – Den podle pana Lady                                           1a,1b,7                
         vývar s nudlemi                                                                                                         1a,3,7,9 
         kuře na česneku, brambor, zelí                                                                              1a,10,12 
         corny tyčinka, kiwi, mléko                                                                                      1a,5,6,7,8                                    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
ČT.   krupicová kaše se skořicí, banán                                                                             1a,7           
         z jarní zeleniny                                                                                                            1a,9 
         špecle s houbovou omáčkou, paprika dvou barev                                              1a,3,7 
         chléb Vrchlický, pomazánka ze sýru Philadelphia s mrkví, hruška                  1a,1b,7                                           
 
 
                                                                                                              
PÁ.   chléb Pikolík, pomazánka z červené řepy a sýru Philadelphia, ledový salát,  
         ředkvička, okurka                                                                                                       1a,1b,7  
         luštěninová (čočka, bílá fazole, brambor)                                                                                                                                                          
         krůtí na pórku, rýže, rajče 
         koláček, bílý Actimel, mandarinka                                                                          1a,7  
          
 
          
 
 


