
 Jídelní lístek – prosinec 2021                 
 

 Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
St 
1/12 

Polévka z červené čočky 
(1,9) 

Směs z kuřecího a králičího masa, dušená rýže (1) 
Těstovinový salát s tuňákem a vařeným vejcem 
(1,3,4,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus 

Čt 
2/12 

Mrkvová polévka s vločkou 
(1) 

Masový prejt, kysané zelí, vařený brambor (1,10) Vepřová kotleta přírodní, pórková rýže (1,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Pá 
3/12 

Zeleninový vývar s vaječným 
svítkem (1,3,9) 

Hovězí vařené, rajská omáčka, těstoviny (1,3,9) 
Zeleninový kuskus s tofu sýrem, zeleninový salát 
(1,6,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Po 
6/12 
 

Brokolicový krém (1,7) 
Mexický karbanátek, bramborová kaše (1,3,7), 
salát z červené řepy 

Kuřecí roláda plněná vejci s petrželkou, dušená 
rýže 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

Út 
7/12 

Luštěninová polévka (1,9) Vepřové kostky na smetaně, těstoviny (1,3,9,10) 
Vařený brambor, listový špenát, sázené vejce 
(1,3,7) 

Voda s čerstvým 
ovocem, džus, 
ochucené mléko 

St 
8/12 

Zeleninový vývar s kuskusem 
(1,9) 

Bavorské vdolečky s tvarohem a povidly (1,3,7) Pečená krkovička, šťouchaný brambor (1,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj, mléko 

Čt 
9/12 

Žampiónový krém (1,7) 
Gratinované filé s plátkem rajčete a sýrem, 
vařený brambor (1,4,7) 

Vánoční houbový Kuba (1) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Pá 
10/12 

Hovězí vývar s bylinkovým 
drobením (1,3,9) 

Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, sýr 
(1,3,7) 

Hovězí pečeně po cikánsku, dušená rýže (1) 
Voda s ovocem, džus, 
ovocný čaj 

Po 
13/12 

Zelná polévka (1,10) 
Kuřecí plátek přírodní, císařská zelenina na 
másle, vařený brambor (1,7) 

Masové lasagne se sýrem (1,3,7) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus 

Út 
14/12 

Jemná zeleninová polévka 
(1,9) 

Vepřový guláš, domácí houskový knedlík (1,3,7) Vinná klobása, šťouchaný brambor (1,7,12) 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus 

  



 

Den Polévka Nabídka č. 1 Nabídka č. 2 Pití 
St  
15/12 

Kuřecí vývar se zeleninou 
a bulgurem (1,9) 

Srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka 
(1,7,10) 

--------------------------------------------------------- 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus, ovocný 
čaj 

Čt 
16/12 

Zeleninová polévka 
s pohankou (1,9) 

Pražská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,10,12) --------------------------------------------------------- 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus 

Pá 
17/12 

Rybí polévka se 
smaženým hráškem 
(1,4,9) 

Kuřecí řízek smažený, bramborový salát 
(1,3,7,10,12) 

--------------------------------------------------------- 
Voda s čerstvým 
ovocem, džus 

 20. 12. – 22. 12. Ředitelské volno 

 23. – 31. 12. Vánoční prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oběd pro vás připravují: p. Alena Oplová, p. Michaela Pečinková.  

JL- sestavila Magdalena Všetečková. Změna JL vyhrazena.  


