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JÍDELNÍČEK 
 

So 13. 8. Večeře:             Vepřový řízek s bramborem/hranolky, kečup, tatarská omáčka 
  Druhá večeře: Opékání buřtů a masa, pečivo 
 
Ne 14. 8. Snídaně: Pečivo, máslo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko, sladké pečivo, nutela, džem
  Přesnídávka: Ovoce, jogurt 

Oběd:              Polévka - hovězí vývar se zeleninou a vařenou těstovinou   
Pečené kuře s vařeným bramborem, zeleninový salát 

  Svačina: Ovoce, oplatka 
Večeře: Hovězí maso v rajské omáčce, vařená rýže/knedlík 
Druhá večeře: Sýr plátkový/mazací, salám měkký/suchý, pečivo 

 
Po 15. 8. Snídaně: Pečivo, máslo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko, sladké pečivo, nutela, džem 
  Přesnídávka: Ovoce, jogurt 

Oběd:  Polévka - bramboračka      
Vepřová kýta na paprice s vařenou těstovinou 

  Svačina: Ovoce, oplatka 
Večeře: Kuřecí medailonky s bramborem, kečup, tatarská omáčka 
Druhá večeře: Pizza 
 

Út 16. 8. Snídaně: Pečivo, máslo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko, sladké pečivo, nutela, džem 
  Přesnídávka: Ovoce, jogurt 

Oběd:  Polévka - kuřecí vývar s míchanou zeleninou, domácí drobení 
Kuřecí rizoto, kyselá okurka nebo zeleninový salát 

  Svačina: Ovoce, oplatka 
Večeře: Špagety boloňské 
Druhá večeře: Sýr plátkový/mazací, salám měkký/suchý, pečivo 

 
St 17. 8. Snídaně: Pečivo, máslo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko, sladké pečivo, nutela, džem 
  Přesnídávka: Ovoce, jogurt 

Oběd:  Polévka - krupicová s vejci 
Přírodní kuřecí plátek s jasmínovou rýží, zeleninový salát 

  Svačina: Ovoce, oplatka  
Večeře: Hovězí guláš s brambory 
Druhá večeře: Opékání buřtů a masa, pečivo 

 
Čt 18. 8. Snídaně: Pečivo, máslo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko, sladké pečivo, nutela, džem 
  Přesnídávka: Ovoce, jogurt 

Oběd:  Polévka - gulášová 
Špagety s krůtím masem v tomatové omáčce, zdobeno strouhaným sýrem  

  Svačina: Ovoce, oplatka 
Večeře: Kuřecí řízek s bramborovou kaší, mrkvový salát 
Druhá večeře: Sýr plátkový/mazací, salám měkký/suchý, pečivo 

 
Pá 19. 8. Snídaně: Pečivo, máslo, šunka, sýry, cereálie, čaj, kakao, mléko, sladké pečivo, nutela, džem 
  Přesnídávka: Ovoce, jogurt 

Oběd:  Polévka - hovězí vývar s kořenovou zeleninou a vařenou těstovinou  
   Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 

  Svačina: Ovoce, oplatka 
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