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JÍDELNÍČEK 
25.8. Večeře:  Boloňské špagety se sýrem, rajčatový salát  (a:1,3,7,12) 

Druhá večeře: Pomazánka z tav. sýra s pažitkou, chléb  (a:1,3,7) 

 

26.8. Snídaně:  Pečivo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko (a:1,3,5,6,7,8,11) 
Přesnídávka: Ovoce 
Oběd:   Polévka bramborová     (a:1,3,9) 

Hovězí guláš, těstoviny nebo rýže   (a:1,3,7) 
Svačina:  Ovoce, oplatka  
Večeře:  Francouzské brambory s vepřovým masem, okurka (a:3,10) 
Druhá večeře: Pomazánka šunková, chléb    (a:1,3,7)  

 

27.8. Snídaně:  Pečivo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko (a:1,3,5,6,7,8,11) 
Přesnídávka: Ovoce 
Oběd:   Polévka gulášová      (a:1,3,7,9) 

Kuřecí řezanka s nudlemi, mrkvový salát  (a:1,3,7) 
Svačina:  Ovoce,  oplatka 
Večeře:  Rizoto s kuřecím masem a sýrem, zelenina  (a:1,3,7) 
Druhá večeře: Pomazánka sardinková, chléb    (a:1,3,4,7) 
 

28.8. Snídaně:  Pečivo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko (a:1,3,5,6,7,8,11) 
Přesnídávka: Ovoce 
Oběd:   Polévka česneková      (a:1,3,9,13) 

Kuřecí plátek přírodní, rýže, mix zeleniny  (a:1,7) 
Svačina:  Ovoce, oplatka 
Večeře:  Šunkofleky s uzenou krkovicí, rajčatový salát  (a:1,3,7) 
Druhá večeře: Opékání špekáčků, chléb, kečup, hořčice  (a:1,3,10) 
 

29.8. Snídaně:  Pečivo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko (a:1,3,5,6,7,8,11) 
Přesnídávka: Ovoce, sladkost 
Oběd:   Polévka kuřecí s nudlemi     (a:1,9,13) 

Vepřové v mrkvi, brambor, okurkový salát  (a:1,3,7) 
Svačina:  Ovoce, oplatka 
Večeře:  Pečené kuře, brambory, zel. Salát   (a:7) 
Druhá večeře: Opékání špekáčků, chléb, kečup, hořčice  (a:1,3,10) 
 

30.8. Snídaně:  Pečivo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko (a:1,3,5,6,7,8,11) 
Přesnídávka: Ovoce 
Oběd:   Polévka hovězí s těstovinou    (a:1,3,9,13) 

Rajská omáčka s hovězím masem, těstoviny  (a:1,7) 
Svačina:  Ovoce, oplatka 
Večeře:  Svíčková omáčka a knedlíkem    (a:1,3,7) 
Druhá večeře: Pizza        (a:1,3,10) 
 

31.8. Snídaně:  Pečivo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko (a:1,3,5,6,7,8,11) 
Přesnídávka: Ovoce 
Oběd:   Polévka rajská      (a:1,3,9,13) 

Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát  (a:1,7) 
Svačina:  Ovoce, oplatka 
 

V Jirkově 3. července 2018 
 

Případné informace:  p. David Dudek – hlavní trenér,   p. Martin Košťálek – trenér, 
MT:  + 420 735 191 706,   MT:  + 420 602 415 823, 
email: dudek@florbalminers.cz,   email: kostalek@florbalminers.cz 
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