
 

 

Jídelníček   
Pitný režim – po celou dobu pobytu – voda, šťáva, čaj v prostorách a mléko 

Snídaně jsou dětem podávány částečně formou bufetu, ten obsahuje stálé položky a v 
jednotlivých dnech položky poskytované dle stravovacích norem, 

Stálé položky: Káva a neslazený čaj pro pedagogy, čaj, cornflakes, čokolupínky, mléko, 
kakao, jogurt, pečivo - rohlíky, chléb, tmavé pečivo, máslo, marmeláda, med, sýry - různé 
druhy, salámy - různé druhy, zelenina 

Položky dle dne: párky, vejce, paštika, pomazánky, vánočka, buchty, kakao 

Diety - diety žáků a pedagogů budou individuálně řešeny s pedagogickým dozorem a 

nevyhovující jídlo bude adekvátně nahrazeno. 

1. den 1.11.2021      Oběd: Polévka hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 

     Rajská omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky 

         Svačina: Pečivo s pomazánkou vajíčkovou 

Večeře: Pečené kuřecí stehno, rýže, salát z červeného zelí  

s jablkem 

 

2. den 2.11.2021      Svačina: Ovoce  

         Oběd: Polévka čočková s párkem 

     Vepřový řízek, šťouchané brambory, kompot 

         Svačina: Loupáček 

         Večeře: Boloňské špagety, sýr 

 

3. den 3.11.2021     Svačina: Ovoce  

        Oběd: Polévka zeleninová s játrovými knedlíčky 

  Kuřecí směs se zeleninou, kuskus 

        Svačina: Vícezrnné pečivo se sýrem, rajče 

        Večeře: Koprová omáčka, vejce, vařené brambory 

 

4. den 4.11.2021     Svačina: Ovoce 

        Oběd: Polévka bramborová se sýrem 

  Vepřové výpečky, zelí, houskové knedlíky 

        Svačina: Máslový croissant se sýrem 

     Večeře: Hovězí guláš, chléb 

 

5. den 5.11. 2021    Svačina: Ovoce 

        Oběd: Polévka z míchaných luštěnin 

Rybí filé na másle, bramborová kaše, salát z červené 

řepy 

        Svačina: Dalamánek s vajíčkovou pomazánkou  

        Večeře: Přírodní vepřový plátek s rýží 

 

6. den 6.11. 2021    Svačina: Ovoce 

         Oběd: Polévka gulášová 

  Borůvkové knedlíky s tvarohem 

        Svačina: Pečivo s tuňákovou pomazánkou 

Večeře: Těstoviny s krůtím masem na smetanovo-sýrové 

omáčce 



 

 

 

7. den 7.11. 2021    Svačina: Ovoce  

        Oběd: Polévka kuřecí vývar s nudlemi 

  Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory 

        Svačina: Koláč 

        Večeře: Kuřecí čína, čínské nudle 

 

8. den 8.11. 2021    Svačina: Ovoce  

        Oběd: Polévka uzená 

  Hrachová kaše s uzeným masem, kyselý okurek, chléb 

        Svačina: Houska celozrnná se šunkou 

        Večeře: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 

 

9. den 9.11. 2021    Svačina: Ovoce  

        Oběd: Polévka houbový krém 

Vepřová roláda, bramborová kaše, míchaný zeleninový 

salát 

        Svačina: Jogurt, rohlík 

                Večeře: Zapečené těstoviny, salátový okurek 

 

10. den 10.11. 2021  Svačina:   Ovoce  

        Oběd:        Polévka brokolicový krém 

     Smažené rybí filé, bramborová kaše, mrkvový salát 

        Svačina: Máslový croissant 

        Večeře: Kynuté knedlíky s jahodami 

 

11. den 11.11. 2021 Svačina:    Ovoce 

            Oběd: Polévka česneková s krutony 

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí 

       Svačina: Graham se sýrem a šunkou 

Večeře: Krůtí na houbách, bulgur, rajče cherry, paprika, okurek 

 

12. den 12.11. 2021 Svačina: Ovoce  

           Oběd: Polévka valašská kyselice 

  Smažený sýr, americké brambory, okurkový salát 

       Svačina: Bábovka 

    Večeře: Vepřový guláš, těstoviny 

 

13. den 13.11. 2021 Svačina:   Ovoce 

                    Oběd: Polévka fazolová s opečenou houskou 

  Svíčková na smetaně, houskové knedlíky 

      Svačina: Pudink s ovocem a piškoty 

   Večeře: Vepřové na kmíně, těstoviny 

 

 


