
Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Po 28.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
brambory, mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

croissant slaný, máslo Rama, 
capuccino svačina, čaj dia odpol 
(A: 1,7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,7,9)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
bramborová kaše I., mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

jogurt dia, loupáček, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,3,7,12,13)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,7,9)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
brambory, mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

croissant slaný, máslo Rama, 
capuccino svačina, čaj dia odpol 
(A: 1,7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,7,9)

čaj dopol polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
bramborová kaše I., mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

jogurt ovocný, loupáček, 
capuccino svačina, čaj odpol (A: 
1,3,7,12,13)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,7,9)

čaj dopol polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
brambory, mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

croissant slaný, máslo Rama, 
capuccino svačina, čaj odpol (A: 
1,7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,7,9)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
bramborová kaše I., mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

jogurt dia, loupáček, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,3,7,12,13)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
brambory, mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

croissant slaný, máslo Rama, 
capuccino svačina, čaj dia odpol 
(A: 1,7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)

ovocná 
přesnídávka dia

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
bramborová kaše I., mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

jogurt dia, loupáček, capuccino 
svačina, čaj dia odpol (A: 
1,3,7,12,13)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
brambory, mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

croissant slaný, máslo Rama, 
capuccino svačina, čaj dia odpol 
(A: 1,7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)

polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
bramborová kaše I., mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

piškoty, jogurt ovocný, 
capuccino svačina, čaj odpol (A: 
7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)

čaj dopol polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
bramborová kaše I., mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

jogurt ovocný, loupáček, 
capuccino svačina, čaj odpol (A: 
1,3,7,12,13)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)

polévka z vaječné jíšky, rizoto s masem, okurka 
kyselá (A: 1,3,4,6,7,9,10)

čaj dopol polévka z vaječné jíšky, vepřová pečeně přírodní, 
brambory, mrkev dušená, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

croissant slaný, máslo Rama, 
capuccino svačina, čaj odpol (A: 
1,7,12)

těstoviny s masem a 
zeleninou (A: 1,3,4,6,7,9)
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rohlík 2ks, tvaroh ochucený, 
máslo 10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, tvaroh ochucený, 
máslo 10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, tvaroh ochucený, 
máslo 10g, bílá káva (A: 1,7)

rohlík 2ks, pribinák ks, máslo 
10g, bílá káva (A: 1,3,7)

rohlík 2ks, pribinák ks, máslo 
10g, bílá káva (A: 1,3,7)

chléb, máslo 10g, tvaroh 
ochucený, bílá káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, tvaroh 
ochucený, bílá káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, tvaroh 
ochucený, bílá káva (A: 1,7)

chléb, máslo 10g, tvaroh 
ochucený, bílá káva (A: 1,7)

chléb bezlepkový, máslo 20g, 
pribinák ks, bílá káva (A: 1,3,7)

rohlík, chléb, máslo 20g, 
pribinák ks, bílá káva (A: 1,3,7)

rohlík, chléb, máslo 20g, 
pribinák ks, bílá káva (A: 1,3,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Út 29.11.2022
Jídelní lístek

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

polévka květáková, kuřecí plátek se sýrem a 
šunkou, brambory šťouchané s jarní cibulkou, 
káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

játrovka, rohlík 2ks, máslo 
10g (A: 1,3,6,7)

tvaroh ochucený 
(A: 7)

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

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

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

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

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

polévka květáková, kuřecí plátek se sýrem a 
šunkou, brambory šťouchané s jarní cibulkou, 
káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

játrovka, rohlík 2ks, máslo 
10g (A: 1,3,6,7)

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

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

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

citrony, čaj dopol polévka květáková, knedlíky ovocné sypané 
tvarohem, káva (A: 1,3,4,6,7,9)

houska 1ks, máslo 
pomazánkové ks, káva-caro, čaj 
odpol (A: 1,7,12)

játrovka, rohlík 2ks, máslo 
10g (A: 1,3,6,7)

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

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

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

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

tvaroh ochucený 
(A: 7)

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

polévka zelňačka s klobásou, kuřecí plátek se 
sýrem a šunkou, brambory šťouchané s jarní 
cibulkou, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

játrovka, chléb več., máslo 
10g (A: 1,3,6,7)

tvaroh ochucený 
(A: 7)

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

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

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

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

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

polévka zelňačka s klobásou, kuřecí plátek se 
sýrem a šunkou, brambory šťouchané s jarní 
cibulkou, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

játrovka, chléb več., máslo 
10g (A: 1,3,6,7)

citrony, čaj dopol polévka zelňačka s klobásou, kaše rýžová, 
ovocná přesnídávka, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

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

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

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

polévka zelňačka s klobásou, kuřecí plátek se 
sýrem a šunkou, brambory šťouchané s jarní 
cibulkou, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

citrony, čaj dopol polévka zelňačka s klobásou, knedlíky kynuté s 
ovocem, káva (A: 1,3,4,6,7,9,12)

houska 1ks, máslo 
pomazánkové ks, káva-caro, čaj 
odpol (A: 1,7,12)

játrovka, chléb več., máslo 
20g (A: 1,3,6,7)
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rohlík 2ks, máslo 10g, 
pomazánka lučinová  0,05, čaj 
dia snídaně (A: 1,3,7,12)

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

rohlík 2ks, máslo 10g, 
pomazánka lučinová  0,05, čaj 
dia snídaně (A: 1,3,7,12)

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

rohlík 2ks, máslo 10g, 
pomazánka lučinová  0,05, čaj 
snídaně (A: 1,3,7)

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

chléb, máslo 10g, pomazánka 
lučinová  0,05, čaj dia snídaně 
(A: 1,3,7,12)

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

chléb, máslo 10g, pomazánka 
lučinová  0,05, čaj dia snídaně 
(A: 1,3,7,12)

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

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

chléb, rohlík, máslo 20g, 
pomazánka lučinová  0,05, čaj 
snídaně (A: 1,3,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

St 30.11.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

chlebíček obložený, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,3,6,7,10,12)

salát sýrový, rohlík 2ks, 
máslo 10g (A: 1,6,7)

ovoce

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

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

přesnídávka s vepřovým 
masem, rýží a mrkví

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

chlebíček obložený, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,3,6,7,10,12)

salát sýrový, rohlík 2ks, 
máslo 10g (A: 1,6,7)

čaj dopol polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

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

přesnídávka s vepřovým 
masem, rýží a mrkví

čaj dopol polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík žemlový jemný, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

chlebíček obložený, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,3,6,7,10,12)

salát sýrový, rohlík 2ks, 
máslo 10g (A: 1,6,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

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

přesnídávka s vepřovým 
masem, rýží a mrkví

ovoce

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

chlebíček obložený, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,3,6,7,10,12)

salát sýrový, chléb več., 
máslo 10g (A: 1,6,7)

ovoce

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

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

přesnídávka s vepřovým 
masem, rýží a mrkví

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

chlebíček obložený, káva-caro, 
čaj dia odpol (A: 1,3,6,7,10,12)

salát sýrový, chléb več., 
máslo 10g (A: 1,6,7)

čaj dopol polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

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

přesnídávka s vepřovým 
masem, rýží a mrkví

čaj dopol polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

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

přesnídávka s vepřovým 
masem, rýží a mrkví

polévka se sýrovými nočky, květák smažený, 
brambory, máslo maštění, omáčka tatarská ks 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka se sýrovými nočky, svíčková na 
smetaně, knedlík houskový, čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,10,12)

chlebíček obložený, káva-caro, 
čaj odpol (A: 1,3,6,7,10,12)

salát sýrový, chléb več., 
máslo 20g (A: 1,6,7)
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rohlík, koláč, máslo 10g, kakao 
(A: 1,3,6,7,13)

loupáček, rohlík, máslo 10g, 
jogurt dia, kakao (A: 1,3,6,7,13)

rohlík, koláč, máslo 10g, kakao 
(A: 1,3,6,7,13)

loupáček, rohlík, máslo 10g, 
jogurt ovocný, kakao (A: 
1,3,6,7,13)

rohlík, koláč, máslo 10g, kakao 
(A: 1,3,6,7,13)

loupáček, chléb, máslo 10g, 
jogurt dia, kakao (A: 1,3,6,7,13)

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

loupáček, chléb, máslo 10g, 
jogurt dia, kakao (A: 1,3,6,7,13)

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

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

loupáček, chléb, máslo 20g, 
jogurt ovocný, kakao (A: 
1,3,6,7,13)

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



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Čt 01.12.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka vločková, kuřecí stehno na žampionech, 
těstoviny, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
rohlík 2ks, banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

džus

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka vločková, kuřecí stehno na žampionech, 
těstoviny, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
rohlík 2ks, banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka vločková, kuřecí stehno na žampionech, 
těstoviny, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
rohlík 2ks, banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka vločková, kuřecí stehno na žampionech, 
těstoviny, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
rohlík 2ks, banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka vločková, kuřecí stehno na žampionech, 
těstoviny, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
rohlík 2ks, banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb več., banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

džus

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb več., banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

džus

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb več., banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
dia odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb več., banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb bezlepkový, banány 
(A: 1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb več., banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

polévka česneková s vejcem, vepřový steak, 
fazolka na slanině, bageta (A: 1,3,4,6,7,9,12)

čaj dopol polévka česneková s vejcem, kuře maminčino s 
těstovinou, čaj oběd (A: 1,3,6,7,12)

tvaroh šlehaný s ovocem II, čaj 
odpol, capuccino svačina (A: 
7,12)

polévka bramborová več., 
chléb več., banány (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

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

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

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

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

rohlík 2ks, máslo pomazánkové 
ochuc., máslo 10g, čaj snídaně 
(A: 1,7)

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

chléb, máslo pomazánkové 
ochuc., máslo 10g, čaj dia 
snídaně (A: 1,7,12)

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

chléb, máslo pomazánkové 
ochuc., máslo 10g, čaj dia 
snídaně (A: 1,7,12)

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

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

chléb, rohlík, máslo 
pomazánkové ochuc., máslo 
20g, čaj snídaně (A: 1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Pá 02.12.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, masové válečky, rýže, omáčka 
rajská, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

mufin (A: 1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, masové válečky, rýže, omáčka 
rajská, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., piškoty dia (A: 
1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, masové válečky, rýže, omáčka 
rajská, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka celerová, masové válečky, rýže, omáčka 
rajská, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

jogurt več., piškoty (A: 
1,3,7)

čaj dopol polévka celerová, masové válečky, rýže, omáčka 
rajská, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

jogurt več., houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., piškoty dia (A: 
1,3,7)

mufin (A: 1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

mufin (A: 1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., piškoty dia (A: 
1,3,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

jogurt več., houska 2ks, 
máslo 10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

jogurt več., piškoty (A: 7)

čaj dopol polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

jogurt več., piškoty (A: 
1,3,7)

polévka celerová, těstoviny s kuř.masem a 
sýrovou omáčkou (A: 1,3,4,6,7,9)

čaj dopol polévka celerová, paprika plněná v rajské 
omáčce, rýže, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

jogurt več., houska 2ks, 
máslo 20g (A: 1,7)

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3A

3

rohlík 2ks, pomazánka masová 
0,05, máslo 10g, bílá káva (A: 
1,3,7)

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

rohlík 2ks, pomazánka masová 
0,05, máslo 10g, bílá káva (A: 
1,3,7)

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

rohlík 2ks, pomazánka masová 
0,05, máslo 10g, bílá káva (A: 
1,3,7)

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

chléb, máslo 10g, pomazánka 
masová 0,05, bílá káva (A: 
1,3,7,10)

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

chléb, máslo 10g, pomazánka 
masová 0,05, bílá káva (A: 
1,3,7,10)

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

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

rohlík, chléb, máslo 20g, 
pomazánka masová 0,05, bílá 
káva (A: 1,3,7,10)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

So 03.12.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
brambory, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

sušenka dia, čaj dia odpol, 
káva-caro (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 krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
bramborová kaše I., čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

piškoty dia, pudink ks (A: 
1,3)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
brambory, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

čaj dopol polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
bramborová kaše I., čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

piškoty, pudink ks (A: 1,3,7)

čaj dopol polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
brambory, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
bramborová kaše I., čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

piškoty dia, pudink ks (A: 
1,3)

jogurt dia (A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
brambory, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

jogurt dia (A: 7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
bramborová kaše I., čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

piškoty dia, pudink ks (A: 
1,3)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
brambory, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

čaj dopol polévka zeleninová s vejci, vepřový plátek 
gratinovaný, bramborová kaše I., čaj oběd (A: 
1,3,4,6,7,9,12)

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

piškoty, pudink ks (A: 7)

čaj dopol polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
bramborová kaše I., čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

piškoty, pudink ks (A: 1,3,7)

čaj dopol polévka krupicová, vepřový plátek gratinovaný, 
brambory, čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chléb, rohlík, máslo 20g, 
pomazánka nugeta, čaj snídaně 
(A: 1,7)



Snídaně Desátka Oběd Přesnídávka VečeřeDieta II. večeře

Ne 04.12.2022
Jídelní lístek

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

pomazánka sýrová z cihly 
0,10, houska 2ks, máslo 
10g (A: 1,7)

sušenka dia (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

pomazánka sýrová z cihly 
0,10, houska 2ks, máslo 
10g (A: 1,7)

čaj dopol polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

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

čaj dopol polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

pomazánka sýrová z cihly 
0,10, houska 2ks, máslo 
10g (A: 1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

sušenka dia (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

sušenka dia (A: 
1,7)

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

ovoce, čaj dia 
dopol (A: 12)

polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9,12)

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

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

čaj dopol polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

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

čaj dopol polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

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

čaj dopol polévka zahradnická, masová směs, těstoviny, 
čaj oběd (A: 1,3,4,6,7,9)

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

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

9SP

9Skaše

9S

4kaše

4

9Pkaše

9P

9kaše

9

3BZLkaš
e

3kaše

3

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

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

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

bábovka, houska 1ks, máslo 
10g, jogurt ovocný, čokoládový 
nápoj (A: 1,3,6,7)

bábovka, houska 1ks, máslo 
10g, čokoládový nápoj (A: 
1,3,6,7)

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

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

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

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

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

bábovka, chléb, jogurt ovocný, 
máslo 20g, čokoládový nápoj (A: 
1,3,6,7)

bábovka, chléb, máslo 20g, 
čokoládový nápoj (A: 1,3,6,7)


