
Jídelní lístek D9/2 od 15.8.2022 do 21.8.2022 

 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře 

po 
15.8. 

9/2 
Bílá káva (7), pomazánka 

lázeňská 80 g (7), pomazánka 
lázeňská 80 g (7), ozdoba okurek, 

pečivo 2 ks snídaně (1, 7) 

9/2 
Polévka zeleninová s ovesnými vločkami 
(1, 3, 7, 9, 13), červená čočka (1), vepřový 

párek 2 ks (1, 6), chléb 2 ks (1), čaj 

9/2 
jogurt pohár 1 ks 

(7) 

9/2 
žervé se šunkou 120 g 1 ks (7), 

pečivo 2 ks večeře (1, 7) 

9/2 
grahamový rohlík 1/2 ks, 

tavený sýr (1, 7) 

út 
16.8. 

9/2 
Bílá káva (7), ovocné máslo 80 g 

(7), pečivo 2 ks snídaně (1) 

9/2 
Polévka špenátová (1, 3, 7), vepřový kotlet 
živáňský šetřící (1), brambory s petrželkou, 

kompot jablkový, čaj 

9/2 
lisovaná šťáva z 

ovoce 100% 

9/2 
kuřecí roláda s masovou 

náplní 100 g, kečup 1 ks, chléb 
2 ks (1) 

9/2 
grahamový rohlík 1/2 ks, 

máslo, eidam (1, 7) 

st 
17.8. 

9/2 
Bílá káva (7), salám jemný 70 g, 

máslo (1, 6, 7), pečivo 2 ks 
snídaně (1, 7) 

9/2 
Polévka hovězí s kapáním (1, 3, 7, 9), 

vepřové výpečky (1), cuketové zelí (1, 12), 
kynutý knedlík přílohový (1, 3), čaj 

9/2 
zakysaná smetana 

s jahodami (7) 

9/2 
Tvaroh se zeleninou 140 g, 

pečivo 2 ks večeře (1, 7) 

9/2 
chléb, máslo, rajče (1, 7) 

čt 
18.8. 

9/2 
Bílá káva (7), pomazánka z 

pečeného masa 80 g (10, 12), 
ozdoba paprika, pečivo 2 ks 

snídaně (1, 7) 

9/2 
Polévka rajská s těstovinou (1, 3), pečené 

pštrosí vejce (1, 3), bramborová kaše 
přílohová (1, 3, 7, 9, 12, 13), kompot 

broskve, čaj 

9/2 
mléčný nápoj 
Actimel 1 ks 

9/2 
nudle s tvarohem, cukrem a 

máslem (1, 3, 7) 

9/2 
chléb s krůtím masem (1) 

pá 
19.8. 

9/2 
Bílá káva (7), pomazánka 
tuňáková 80 g (7), ozdoba 

paprika, pečivo 2 ks snídaně (1, 7) 

9/2 
Polévka pórková s vejcem (1, 3, 7, 9, 13), 

kuřecí plátek na paprice (1, 7), 
bramborové noky přílohové (1), čaj 

9/2 
jablko 1 ks 

9/2 
sýr váleček 100 g (7), rohlík 

1ks (1), grahamový rohlík 1 ks 
(1) 

9/2 
chléb, pomazánkové máslo (1, 

7) 

so 
20.8. 

9/2 
Bílá káva (7), lučina s jogurtem 1 
ks (7), pečivo 2 ks snídaně (1, 7) 

9/2 
Polévka hráškový krém (1, 7), zapékané 

brambory s brokolicí a uzeninou (1, 3, 7), 
kompot dýně, čaj 

9/2 
ovocná 

přesnídávka dia 

9/2 
šunka Amálka 100 g, máslo 
(7), pečivo 2 ks večeře (1, 7) 

9/2 
chléb, pomazánka bylinková 

(7) 

ne 
21.8. 

9/2 
Kakao (7), závin tvarohový (1, 6, 

8) 

9/2 
Polévka slepičí s masem a písmenky (1, 3, 

9), vepřová plec debrecínská šetřící (1), 
rýže kulatozrnná, čaj 

9/2 
zmrzlina ovocná 

(7) 

9/2 
sýr Président s bylinkami 125 
g (7), pečivo 2 ks večeře (1, 7) 

9/2 
chléb, máslo, šunkový salám 

(1) 

 

 

Změna jídelního lístku vyhrazena. 


