
Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Po 21.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
brambory, omáčka koprová, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
brambory (A: 1,7,9,12)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
bramborová kaše I., omáčka koprová, čaj oběd 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
bramborová kaše I. (A: 
1,7,9,12)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
brambory, omáčka koprová, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
brambory (A: 1,7,9,12)

čaj dopol polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
bramborová kaše I., omáčka koprová, čaj oběd 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
bramborová kaše I. (A: 
1,7,9,12)

čaj dopol polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
brambory, omáčka koprová, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
brambory (A: 1,7,9,12)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
bramborová kaše I., omáčka koprová, čaj oběd 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
bramborová kaše I. (A: 
1,7,9,12)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, vejce 2ks, 
brambory, omáčka koprová, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
brambory (A: 1,9,12)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
bramborová kaše I., omáčka koprová, čaj oběd 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
bramborová kaše I. (A: 
1,7,9,12)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zeleninová s bulgurem, vejce 2ks, 
brambory, omáčka koprová, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
brambory (A: 1,9,12)

čaj dopol polévka zeleninová s rýží, hovězí vařené, 
bramborová kaše I., omáčka koprová, čaj oběd 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
bramborová kaše I. (A: 
7,9,12)

čaj dopol polévka zeleninová s bulgurem, hovězí vařené, 
bramborová kaše I., omáčka koprová, čaj oběd 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
bramborová kaše I. (A: 
1,7,9,12)

polévka zeleninová s bulgurem, těstoviny 
bolonské (A: 1,3,4,6,7,9)

čaj dopol polévka zeleninová s bulgurem, vejce 2ks, 
brambory, omáčka koprová, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

kompot svač., capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 7,12)

zelenina s mletým masem, 
brambory (A: 1,9,12)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

rohlík 2ks, jogurt dia, máslo 10g, 
bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, jogurt dia, máslo 10g, 
bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, jogurt dia, máslo 10g, 
bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, jogurt ovocný, máslo 
10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, jogurt ovocný, máslo 
10g, bílá káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, bílá 
káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, bílá 
káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, bílá 
káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, bílá 
káva (A: 1,7)

chléb bezlepkový, máslo 20g, 
jogurt ovocný, bílá káva (A: 
1,3,7)

rohlík, chléb, máslo 20g, jogurt 
ovocný, bílá káva (A: 1,7)

rohlík, chléb, máslo 20g, jogurt 
ovocný, bílá káva (A: 1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Út 22.11.2022
Jídelní lístek

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kuřecí plátek přírodní, 
brambory pečené, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, máslo Rama, čaj 
dia odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka z kuřecího 
masa se sýrem 0,10, rohlík 
2ks, máslo 10g (A: 1,7)

ovoce

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kaše krupicová s posýpkou, 
ovocná přesnídávka dia, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, jogurt dia, čaj dia 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, polévka rýžová 
(A: 1,3,4,6,7,9)

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kuřecí plátek přírodní, 
brambory pečené, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, máslo Rama, čaj 
dia odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka z kuřecího 
masa se sýrem 0,10, rohlík 
2ks, máslo 10g (A: 1,7)

citrony, čaj dopol polévka gulášová, kaše krupicová s posýpkou, 
ovocná přesnídávka, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, jogurt ovocný, čaj 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, polévka rýžová 
(A: 1,3,4,6,7,9)

citrony, čaj dopol polévka gulášová, žemlovka s jablky a tvarohem, 
káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, máslo Rama, čaj 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka z kuřecího 
masa se sýrem 0,10, rohlík 
2ks, máslo 10g (A: 1,7)

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kaše krupicová s posýpkou, 
ovocná přesnídávka dia, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, jogurt dia, čaj dia 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

chléb več., polévka rýžová 
(A: 1,3,4,6,7,9)

ovoce

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kuřecí plátek přírodní, 
brambory pečené, omáčka tatarská ks, káva (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

chléb žitný, máslo Rama, čaj 
dia odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka z kuřecího 
masa se sýrem 0,10, chléb 
več., máslo 10g (A: 1,7)

ovoce

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kaše krupicová s posýpkou, 
ovocná přesnídávka dia, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, jogurt dia, čaj dia 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

chléb več., polévka rýžová 
(A: 1,3,4,6,7,9)

citrony, ovoce, čaj 
dia dopol (A: 12)

polévka gulášová, kuřecí plátek přírodní, 
brambory pečené, omáčka tatarská ks, káva (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

chléb žitný, máslo Rama, čaj 
dia odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka z kuřecího 
masa se sýrem 0,10, chléb 
več., máslo 10g (A: 1,7)

citrony, čaj dopol polévka gulášová, ovocná přesnídávka, kaše z 
ovesných vloček s medem, káva (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

chléb bezlepkový, jogurt ovocný, 
čaj odpol, káva-caro (A: 
1,3,7,12)

chléb bezlepkový, polévka 
rýžová (A: 1,3,4,6,7,9)

citrony, čaj dopol polévka gulášová, kaše krupicová s posýpkou, 
ovocná přesnídávka, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, jogurt ovocný, čaj 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

chléb več., polévka rýžová 
(A: 1,3,4,6,7,9)

polévka gulášová, kuřecí plátek přírodní, 
brambory pečené, omáčka tatarská ks (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

citrony, čaj dopol polévka gulášová, žemlovka s jablky a tvarohem, 
káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

chléb žitný, máslo Rama, čaj 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka z kuřecího 
masa se sýrem 0,10, chléb 
več., máslo 20g (A: 1,7)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

rohlík 2ks, tvaroh s pažitkou 
0,05, máslo 10g, čaj dia snídaně 
(A: 1,7,12)

rohlík 2ks, máslo 10g, jogurt dia, 
čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, tvaroh s pažitkou 
0,05, máslo 10g, čaj dia snídaně 
(A: 1,7,12)

rohlík 2ks, jogurt ovocný, máslo 
10g, čaj snídaně (A: 1,7)

rohlík 2ks, tvaroh s pažitkou 
0,05, máslo 10g, čaj snídaně (A: 
1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, tvaroh s 
pažitkou 0,05, čaj dia snídaně 
(A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, tvaroh s 
pažitkou 0,05, čaj dia snídaně 
(A: 1,7,12)

chléb bezlepkový, máslo 20g, 
jogurt ovocný, čaj snídaně (A: 
1,3,7)

chléb, rohlík, máslo 20g, jogurt 
ovocný, čaj snídaně (A: 1,7)

chléb, rohlík, tvaroh s pažitkou 
0,05, máslo 20g, čaj snídaně (A: 
1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

St 23.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš přírodní, 
knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, sýr 50g, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,7,12)

salám 0,10, rohlík 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

jogurt dia (A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš přírodní, 
knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, jogurt dia, 
káva-caro, čaj dia odpol (A: 
1,7,12)

přesnídávka s vepřovým 
masem, těstovinou a 
hráškem (A: 1)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš přírodní, 
knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, sýr 50g, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,7,12)

salám 0,10, rohlík 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka se strouháním, vepřový guláš přírodní, 
knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

houska 1ks, jogurt ovocný, 
káva-caro, čaj odpol (A: 1,7,12)

přesnídávka s vepřovým 
masem, těstovinou a 
hráškem (A: 1)

čaj dopol polévka se strouháním, vepřový guláš přírodní, 
knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

houska 1ks, sýr 50g, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,7,12)

salám 0,10, rohlík 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, jogurt dia, 
káva-caro, čaj dia odpol (A: 
1,7,12)

přesnídávka s vepřovým 
masem, těstovinou a 
hráškem (A: 1)

jogurt dia (A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, sýr 50g, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,7,12)

salám 0,10, chléb več., 
máslo 10g (A: 1,7)

jogurt dia (A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, jogurt dia, 
káva-caro, čaj dia odpol (A: 
1,7,12)

přesnídávka s vepřovým 
masem, těstovinou a 
hráškem (A: 1)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, sýr 50g, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,7,12)

salám 0,10, chléb več., 
máslo 10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

chléb bezlepkový, jogurt ovocný, 
káva-caro, čaj odpol (A: 
1,3,7,12)

přesnídávka s vepřovým 
masem, těstovinou a 
hráškem

čaj dopol polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

houska 1ks, jogurt ovocný, 
káva-caro, čaj odpol (A: 1,7,12)

přesnídávka s vepřovým 
masem, těstovinou a 
hráškem (A: 1)

polévka se strouháním, brambory zapečené, 
červená řepa steril. (A: 1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka se strouháním, vepřový guláš maďarský, 
knedlík houskový, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

houska 1ks, sýr 50g, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,7,12)

salám 0,10, chléb več., 
máslo 20g (A: 1,7)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

rohlík 2ks, máslo 10g, džem 
4dkg, kakao (A: 1,6,7)

rohlík 2ks, máslo 10g, jogurt dia, 
kakao (A: 1,6,7)

rohlík 2ks, máslo 10g, džem 
4dkg, kakao (A: 1,6,7)

rohlík 2ks, máslo 10g, jogurt 
ovocný, kakao (A: 1,6,7)

rohlík 2ks, máslo 10g, džem 
4dkg, kakao (A: 1,6,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, 
kakao (A: 1,6,7)

chléb, máslo 10g, džem 4dkg, 
kakao (A: 1,6,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, 
kakao (A: 1,6,7)

chléb, máslo 10g, džem 4dkg, 
kakao (A: 1,6,7)

chléb bezlepkový, jogurt ovocný, 
máslo 20g, kakao (A: 1,3,6,7)

chléb, rohlík, jogurt ovocný, 
máslo 20g, kakao (A: 1,6,7)

chléb, rohlík, džem 4dkg, máslo 
20g, kakao (A: 1,6,7)
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Čt 24.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, brambory, 
salát mrkvový 0,15, máslo maštění, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

těstoviny s posýpkou več. 
(A: 1,7)

sušenka dia (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, 
bramborová kaše I., ovocná přesnídávka dia, 
máslo maštění, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

kaše krupicová (A: 1,6,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, brambory, 
salát mrkvový 0,15, máslo maštění, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

těstoviny s posýpkou več. 
(A: 1,7)

čaj dopol polévka rajská s rýží, holandský řízek, 
bramborová kaše I., ovocná přesnídávka, máslo 
maštění, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 1,6,7,12)

kaše krupicová (A: 1,6,7)

čaj dopol polévka rajská s rýží, holandský řízek, brambory, 
salát mrkvový 0,15, máslo maštění, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 1,6,7,12)

těstoviny s posýpkou več. 
(A: 1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, 
bramborová kaše I., ovocná přesnídávka dia, 
máslo maštění, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

kaše krupicová (A: 1,6,7) sušenka dia (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, brambory, 
okurka kyselá, máslo maštění, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

těstoviny s posýpkou več. 
(A: 1,7)

sušenka dia (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, 
bramborová kaše I., ovocná přesnídávka dia, 
máslo maštění, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

kaše krupicová (A: 1,6,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka rajská s rýží, holandský řízek, brambory, 
okurka kyselá, máslo maštění, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,6,7,12)

těstoviny s posýpkou več. 
(A: 1,7)

čaj dopol polévka rajská s rýží, holandský řízek, 
bramborová kaše I., ovocná přesnídávka, máslo 
maštění, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 1,6,7,12)

kaše rýžová (A: 1,6,7)

čaj dopol polévka rajská s rýží, holandský řízek, 
bramborová kaše I., ovocná přesnídávka, máslo 
maštění, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 1,6,7,12)

kaše krupicová (A: 1,6,7)

polévka rajská s rýží, lasagne, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9)

čaj dopol polévka rajská s rýží, holandský řízek, brambory, 
okurka kyselá, máslo maštění, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

pribinák domácí, capuccino 
svačina, čaj odpol (A: 1,6,7,12)

těstoviny s posýpkou več. 
(A: 1,7)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

rohlík 2ks, máslo 10g, 
pomazánka salámová 0,05, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, máslo 10g, jogurt dia, 
čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, máslo 10g, 
pomazánka salámová 0,05, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, máslo 10g, jogurt 
ovocný, čaj snídaně (A: 1,7)

rohlík 2ks, máslo 10g, 
pomazánka salámová 0,05, čaj 
snídaně (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, pomazánka 
salámová 0,05, čaj dia snídaně 
(A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, pomazánka 
salámová 0,05, čaj dia snídaně 
(A: 1,7,12)

chléb bezlepkový, máslo 20g, 
jogurt ovocný, čaj snídaně (A: 
1,3,7)

chléb, rohlík, máslo 20g, jogurt 
ovocný, čaj snídaně (A: 1,7)

chléb, rohlík, máslo 20g, 
pomazánka salámová 0,05, čaj 
snídaně (A: 1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Pá 25.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,3,6,7,12)

pomazánka paštiková 0,10, 
rohlík 2ks, máslo 10g (A: 
1,3,7)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, jogurt dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,3,6,7,12)

rohlík 2ks, polévka 
květáková (A: 1,3,4,6,7,9)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,3,6,7,12)

pomazánka paštiková 0,10, 
rohlík 2ks, máslo 10g (A: 
1,3,7)

čaj dopol polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, jogurt ovocný, čaj odpol, 
káva-caro (A: 1,3,6,7,12)

rohlík 2ks, polévka 
květáková (A: 1,3,4,6,7,9)

čaj dopol polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, čaj odpol, káva-caro (A: 
1,3,6,7,12)

pomazánka paštiková 0,10, 
rohlík 2ks, máslo 10g (A: 
1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, jogurt dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,3,6,7,12)

chléb več., polévka 
květáková (A: 1,3,4,6,7,9)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,3,6,7,12)

pomazánka paštiková 0,10, 
chléb več., máslo 10g (A: 
1,3,7,10)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, jogurt dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,3,6,7,12)

chléb več., polévka 
květáková (A: 1,3,4,6,7,9)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,3,6,7,12)

pomazánka paštiková 0,10, 
chléb več., máslo 10g (A: 
1,3,7,10)

čaj dopol polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

bábovka bezl., jogurt ovocný, čaj 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

chléb bezlepkový, polévka 
květáková (A: 1,3,4,6,7,9)

čaj dopol polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, jogurt ovocný, čaj odpol, 
káva-caro (A: 1,3,6,7,12)

chléb več., polévka 
květáková (A: 1,3,4,6,7,9)

polévka studentská, prejt, brambory, zelí dušené 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka studentská, kuřecí čínská směs, rýže, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

perník, čaj odpol, káva-caro (A: 
1,3,6,7,12)

pomazánka paštiková 0,10, 
chléb več., máslo 20g (A: 
1,3,7,10)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

rohlík 2ks, pomazánka nugeta, 
máslo 10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, jogurt dia, máslo 10g, 
bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, pomazánka nugeta, 
máslo 10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, jogurt ovocný, máslo 
10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, pomazánka nugeta, 
máslo 10g, bílá káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, bílá 
káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, pomazánka 
nugeta, bílá káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, bílá 
káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, pomazánka 
nugeta, bílá káva (A: 1,7)

chléb bezlepkový, jogurt ovocný, 
máslo 20g, bílá káva (A: 1,3,7)

chléb, rohlík, jogurt ovocný, 
máslo 20g, bílá káva (A: 1,7)

chléb, rohlík, pomazánka nugeta, 
máslo 20g, bílá káva (A: 1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

So 26.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

sušenka dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka vaječná 0,10, 
rohlík 2ks, máslo 10g (A: 
1,7)

mufin (A: 1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

mufin, jogurt dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,3,7,12)

kaše rýžová inst., ovocná 
přesnídávka dia, máslo 10g 
(A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

sušenka dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka vaječná 0,10, 
rohlík 2ks, máslo 10g (A: 
1,7)

čaj dopol polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

mufin, jogurt ovocný, čaj odpol, 
káva-caro (A: 1,7,12)

kaše rýžová inst., ovocná 
přesnídávka, máslo 10g (A: 
7)

čaj dopol polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

sušenka, čaj odpol, káva-caro 
(A: 1,7,12)

pomazánka vaječná 0,10, 
rohlík 2ks, máslo 10g (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

mufin, jogurt dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,3,7,12)

kaše rýžová inst., ovocná 
přesnídávka dia, máslo 10g 
(A: 7)

mufin (A: 1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

sušenka dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka vaječná 0,10, 
chléb več., máslo 10g (A: 
1,7,10)

mufin (A: 1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

mufin, jogurt dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,3,7,12)

kaše rýžová inst., ovocná 
přesnídávka dia, máslo 10g 
(A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

sušenka dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (A: 1,7,12)

pomazánka vaječná 0,10, 
chléb več., máslo 10g (A: 
1,7,10)

čaj dopol polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

sušenka, jogurt ovocný, čaj 
odpol, káva-caro (A: 1,7,12)

kaše rýžová inst., ovocná 
přesnídávka, máslo 20g (A: 
7)

čaj dopol polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

mufin, jogurt ovocný, čaj odpol, 
káva-caro (A: 1,7,12)

kaše rýžová inst., ovocná 
přesnídávka, máslo 20g (A: 
7)

čaj dopol polévka kmínová, kuřecí stehno pečené, 
bramborová kaše, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

sušenka, čaj odpol, káva-caro 
(A: 1,7,12)

pomazánka vaječná 0,10, 
chléb več., máslo 20g (A: 
1,7,10)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3

rohlík 2ks, sýr žervé 50g, máslo 
10g, čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, máslo 10g, jogurt dia, 
čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, sýr žervé 50g, máslo 
10g, čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

rohlík 2ks, jogurt ovocný, máslo 
10g, čaj snídaně (A: 1,7)

rohlík 2ks, máslo 10g, sýr žervé 
50g, čaj snídaně (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, sýr žervé 50g, máslo 10g, 
čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, máslo 10g, jogurt dia, čaj 
dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb, sýr žervé 50g, máslo 10g, 
čaj dia snídaně (A: 1,7,12)

chléb bezlepkový, máslo 20g, 
jogurt ovocný, čaj snídaně (A: 
1,3,7)

rohlík, chléb, jogurt ovocný, 
máslo 20g, čaj snídaně (A: 1,7)

rohlík, chléb, sýr žervé 50g, 
máslo 20g, čaj snídaně (A: 1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Ne 27.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,7,12)

salám 0,10, houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

džus

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovocná přesnídávka dia, 
káva-caro, čaj dia odpol (A: 
1,7,12)

pudink ks, piškoty dia (A: 
1,3)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,7,12)

salám 0,10, houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

ovocná přesnídávka, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,7,12)

pudink ks, piškoty (A: 1,3,7)

čaj dopol polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

ovoce, čaj odpol, káva-caro (A: 
1,7,12)

salám 0,10, houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovocná přesnídávka dia, 
káva-caro, čaj dia odpol (A: 
1,7,12)

pudink ks, piškoty dia (A: 
1,3)

džus

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,7,12)

salám 0,10, chléb več., 
máslo 10g (A: 1,7)

džus

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovocná přesnídávka dia, 
káva-caro, čaj dia odpol (A: 
1,7,12)

pudink ks, piškoty dia (A: 
1,3)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia odpol, káva-caro 
(A: 1,7,12)

salám 0,10, chléb več., 
máslo 10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, bramb. knedlík, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

ovocná přesnídávka, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,7,12)

pudink ks, piškoty (A: 7)

čaj dopol polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

ovocná přesnídávka, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,7,12)

pudink ks, piškoty (A: 1,3,7)

čaj dopol polévka hovězí s těstovinou, vepřová pečeně 
přírodní, knedlíky chlupaté, špenát dušený, čaj 
oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

ovoce, čaj odpol, káva-caro (A: 
1,7,12)

salám 0,10, chléb več., 
máslo 20g (A: 1,7)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3

houska 1ks, závin, máslo 10g, 
kakao (A: 1,3,6,7,13)

houska 1ks, vánočka, jogurt dia, 
máslo 10g, kakao (A: 1,3,6,7)

houska 1ks, závin, máslo 10g, 
kakao (A: 1,3,6,7,13)

houska 1ks, vánočka, jogurt 
ovocný, máslo 10g, kakao (A: 
1,3,6,7)

houska 1ks, závin, máslo 10g, 
kakao (A: 1,3,6,7,13)

chléb, vánočka, jogurt dia, 
máslo 10g, kakao (A: 1,3,6,7)

závin, chléb, máslo 10g, kakao 
(A: 1,3,6,7,13)

chléb, vánočka, jogurt dia, 
máslo 10g, kakao (A: 1,3,6,7)

závin, chléb, máslo 10g, kakao 
(A: 1,3,6,7,13)

chléb bezlepkový, bábovka bezl., 
jogurt ovocný, máslo 20g, kakao 
(A: 1,3,6,7)

chléb, vánočka, máslo 20g, 
jogurt ovocný, kakao (A: 1,3,6,7)

závin, chléb, máslo 20g, kakao 
(A: 1,3,6,7,13)


