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 JÍDELNÍ LÍSTEK 
Výukové centrum HLUŠICE 

V týdnu: od  23.1.  do 27.1.  2023 

PONDĚLÍ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, šunka,  bábovka, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Chléb, tavený sýr, čaj (al.1,7) 

Čočková (al. 1,9) 

Vepř. žebírko přírodní, duš. rýže, s. z čín. zelí s rajčaty, džus 

(1)       

Losos na másle, bramb. kaše,citrón, s.z čín. zelí s rajčaty, džus 

(1,4,7) 

Šlehaný tvaroh,  rohlík 2ks, čaj (al.1,7) 

Hovězí ragú na houbách,, houskový knedlík, jablko, čaj (1,3,7) 

Rohlík 2ks, paštika (1) 

ÚTERÝ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, tavený sýr, kobliha s džemem, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Houska, zeleninová pomazánka, čaj (al.1,3,7,9) 

Drožďová (al.1,3,9) 

Masové koule, rajská omáčka, těstoviny, banán, čaj (1,3,7) 

Těstovinový s. s kuř.masem a suš.rajčaty,pečivo,banán, čaj 

(1,7) 

Gothaj+cibule+ocet, chléb, čaj (al.1) 

Zeleninové lečo s klobásou, brambory/chléb, pomeranč, čaj (1,3,7) 

Rohlík, ovocná přesnídávka (1,7) 

STŘEDA 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

  

 2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, jogurt, med, čaj, kakao (al.1,3,7) 

Houska, hermelínová pomazánka, čaj (al.1,3,7) 

Uzený vývar s rýží (al.1,9) 

Hrachová kaše s cibulkou, vinná klobása, okurka, tvaroh 

s ovocem, šťáva  

Kuřecí roláda se špenátem, rýže, tvaroh s ovocem,  šťáva(1,7) 

Houska, pomazánkové máslo, jablko,  (al.1,7) 

Vepřové kostky na kari, těstoviny, mandarinka, šťáva (1,7) 

Pomeranč, snack (1,7) 

ČTVRTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, eidam, džem,cereálie s mlékem, čaj/mléko (1,3,7) 

Anglický rohlík, jablko, čaj (al.1,3,7) 

Zeleninová (al.1,9) 

Segedínský guláš, houskový knedlík, jablko, čaj (1,3,7) 

Vaj. omeleta se zeleninou, brambory, obloha, jablko, čaj (3,7) 

Pařížský salát, rohlík, čaj  (1,7) 

Pečené kuřecí stehno, brambory, okurkový salát, čaj 

Obložená houska (1,3,7) 

PÁTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

Studený oběd 

 

Rohlík, máslo, šunka, nutela, twist ořechový, čaj, kakao (1,3,7)  

Croissant, banán (1,3,7,8) 

Frankfurtská (1,9)   

Bramborové šišky s mákem, pomeranč, čaj (1,3,7) 

Kuřecí bageta, oplatka, voda (1,3,7) 

                                                                                             Vedoucí ŠJ: Trejbalová Šárka 

                                                                                             Vedoucí kuchař: Churáčková 

Eliška 

Kontakt: Trejbalová Šárka       Tel: 495 483 421          Email: sstrnb.trejbalova@seznam.cz 
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                          Změna jídelníčku vyhrazena. Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. 
Seznam alergenů: 1 obiloviny-pšenice , 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 sojové boby, 7 mléko, 8 ořechy, 9 

celer, 10 hořčice, 11 sezamová semena, 12 oxid siřičitý, 13 vlčí bob, 14 měkkýši  

 


