
  Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK   
Na Výšinách 3/1075, Praha 7 

 
 

Jídelníček - celodenní 
6.11.-10.11.2017 

 
 
 

PO.  chléb Vrchlický, pomazánka budapešť, zeleninový talíř-rajče, okurka                  1,7 
         pórková s ovesnými vločkami                                                                                        1,3,7 
         brambor, špenát, vejce                                                                                                    1,3,7 
         banketka, lučina, banán                                                                                                  1,7 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
ÚT.   jablečný závin, banán, kakao                                                                                         1,6,7   
         hrachová s opečeným chlebem                                                                                     1 
         vepřový guláš, těstoviny                                                                                                 1,3 
         rohlík celozrnný, kedluben                                                                                             1 
 
 
ST.   chléb Fit, pomazánka celerová, paprika                                                                      1,7,9                                                                     
         hovězí s nudličkami                                                                                                          1,3,9 
         kuře pečené, rýže, mini kukuřice v páře                                                                      1                         
         croissant, hruška                                                                                                               1    
         
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ČT.   chléb toustový, máslo, eidam, zeleninový talíř-paprika, mrkev, okurka              1,7 
         kapustová                                                                                                                           1 
         losos s koprovým přelivem, bramborová kaše, rajče                                                4,7 
         houska, žervé, bílá káva                                                                                                   1,7 
 
                                                                                                                 
PÁ.   bílý jogurt s čokokuličkami, hrozno                                                                               1,5,7,8  
         krupková                                                                                                                              1,9 
         hovězí v mrkvi, bulgur                                                                                                       1    
         raženka se špaldou, máslo, vejce                                                                                    1,3,7                                                                                                                           
         
 
 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 



  Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK   
Na Výšinách 3/1075, Praha 7 

 
 

Jídelníček - polodenní 
6.11.-10.11.2017 

 
 
 

PO.  chléb Vrchlický, pomazánka budapešť, zeleninový talíř-rajče, okurka                  1,7 
         pórková s ovesnými vločkami                                                                                        1,3,7 
         brambor, špenát, vejce                                                                                                    1,3 ,7 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
ÚT.   jablečný závin, banán, kakao                                                                                         1,6,7   
         hrachová s opečeným chlebem                                                                                     1 
         vepřový guláš, těstoviny                                                                                                 1,3 
 
 
ST.   chléb Fit, pomazánka celerová, paprika                                                                      1,7,9                                                                     
         hovězí s nudličkami                                                                                                          1,3,9 
         kuře pečené, rýže, mini kukuřice v páře                                                                      1                         
          
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ČT.   chléb toustový, máslo, eidam, zeleninový talíř-paprika, mrkev, okurka              1,7 
         kapustová                                                                                                                           1 
         losos s koprovým přelivem, bramborová kaše, rajče                                                4,7 
 
 
PÁ.   bílý jogurt s čokokuličkami, hrozno                                                                               1,5,7,8  
         krupková                                                                                                                              1,9 
         hovězí v mrkvi, bulgur                                                                                                       1    
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK   
Na Výšinách 3/1075, Praha 7 

 
 

Jídelníček - 1. B 
6. 11. - 10. 11. 2017 

 
 
 

PO.  chléb, pomazánka budapešť, zeleninový talíř - rajče, okurka                                 1,7 
         pórková s ovesnými vločkami                                                                                        1,3,7 
         brambor, špenát, vejce                                                                                                   1,3,7 
         chléb, sýr Philadelfie, banán                                                                                          1,7 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ÚT.   buchta, jablko, banán, kakao                                                                                        1,6,7   
         hrachová s opečeným chlebem                                                                                     1 
         hovězí na divoko, těstoviny                                                                                           1,3 
         chléb, máslo, kedluben                                                                                                   1,7  
 
 
ST.   chléb, pomazánka celerová, paprika                                                                            1,7,9                                                                     
         hovězí s nudličkami                                                                                                          1,3,9 
         kuře pečené, rýže, mini kukuřice v páře                                                                      1                         
         chléb, máslo, vejce, hruška                                                                                             1,3,7     
         
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ČT.   pečivo, máslo, eidam, zeleninový talíř-paprika, mrkev, okurka                            1,7 
         kapustová                                                                                                                           1 
         losos s koprovým přelivem, bramborová kaše, rajče                                                4,7 
         chléb, sýr Philadelfie, bílá káva                                                                                      1,7 
 
                                                                                                                 
PÁ.   bílý jogurt, cereální lupínky, hrozno                                                                              1,5,7,8  
         krupková                                                                                                                              1,9 
         hovězí v mrkvi, bulgur                                                                                                       1    
         chléb, pomazánka sýrová s bylinkami, džus, barchesy                                              1,7                                                                                                                           
         
 
 

 
 


