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 JÍDELNÍ LÍSTEK 
Výukové centrum HLUŠICE 

V týdnu: od  31.1.  do 4.2.  2022 

PONDĚLÍ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, tavený sýr, závin mak., čaj, kakao (1,3,7) 

2ks sýrový rohlík, čaj (al.1,3,7) 

Z míchaných luštěnin (al.1,9) 

Karbenátek, bramborová kaše, zelný s. Sombréro, džus (1,3,7,) 

Italský těstovinový salát se sýrem a sušenými rajčaty, pečivo, 

džus (1,7) 

Sladká raženka, jogurt, čaj/mléko (al.1,7) 

Vepřová játra na cibulce, dušená rýže, banán, šťáva (1) 

Pomeranč, musli tyčka (1,7) 

ÚTERÝ 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Rohlík, máslo, šunka, kobliha s nug., čaj, kakao (al.1,3,7) 

Chléb, tvarohová se sýrem a vejci a sýrem, čaj (al.1,7) 

Hovězí vývar s nudlemi (al.1,3,9) 

Znojemský hovězí guláš, těstoviny,  jablko, čaj(1) 

Palačinky s džemem a tvarohem, jablko, čaj (1,3,7) 

Houska, tavený sýr, zelenina, koktejl(al.1,7) 

Smažený květák, brambory, tatarka, šťáva (1,3,7) 

Loupák, přesnídávka (1) 

STŘEDA 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

  

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

Houska, máslo, jogurt, bábovička, čaj, bílá káva (al.1,3,7) 

Chléb, rama, trvanlivý salám, čaj (al.1,7) 

Kapustová (1,9) 

Zeleninové rizoto s kuřecím masem, sýr, č.řepa, banán, džus 

(1,7,9) 

Chilli con carne s hov.masem, chléb, banán,  džus (1,10)  

Chléb, rama, strouhaný eidam, šťáva/mléko (al.1,3,7) 

Vepřová kýta na smetaně, vícezrnný knedlík, čaj (al.1,3,7) 

Obložená houska  (1,3,7) 

ČTVRTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

2. hlavní jídlo 

Odpolední svačina 

Večeře 

2.večeře 

 

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

Houska, pomazánka z ďábelských toustů, čaj (al.1,7) 

Vývar s kápáním (al.1,3,7,9) 

Vepřová krkovice po selsku, housk.knedlík, zelí, čaj (1,3,7) 

Tuňáková bageta s vejcem, oplatka, voda (1,3,4,7) 

 

PÁTEK 

Snídaně 

Dopolední svačina 

Oběd: polévka 

1. hlavní jídlo 

Studený oběd 

 

 

 

Žampiónový krém (1,9)     

Vepřové žebírko na pepři, sázené vejce, americké brambory, 

tatarka,  čaj (1,3,7) 

                                                                                             Vedoucí ŠJ: Trejbalová Šárka 

                                                                                             Vedoucí kuchař: Churáčková Eliška 

Kontakt: Trejbalová Šárka       Tel: 495 483 421          Email: sstrnb.trejbalova@seznam.c 

                     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  
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