
Modré pondělí Šedivé úterý Škaredá středa Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle - Boží hod
3. dubna 4. dubna 5. dubna 6. dubna 7. dubna 8. dubna 9. dubna

Snídaně
Sýrový talířek s máslem a 
krájenou zeleninou, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7) 

Pašťiková pěna, houska, 
kakaový nápoj nebo čaj 
(1,3,7)

Zeleninová pomazánka, 
pečivo, káva s mlékem 
nebo čaj (1,3,7,9)

Medové máslo, máslový 
toust, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Obložený talířek s 
paprikovým žervé, krájená 
zelenina, káva s mlékem 
nebo čaj (1,3,7)

Šunkový talířek s máslem a 
krájenou zeleninou, pečivo, 
káva s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Velikonoční mazanec s 
máslem a džemem, 
kakaový nápoj nebo čaj 
(1,3,7)

Přesnídávka   Meruňkový kompot     Třešňový kompot Ovoce dle denní nabídky    Švestkový kompot  Mandarinkový kompot    Domácí přesnidávka  Hroznové víno - kompot

Polévka oběd
Polévka z černé čočky s 
praženou anglickou slaninou 
a zeleninou (1,3,7)

Masový vývar se zeleninou a 
písmenky (1,3,7,9)

Chalupářská polévka se 
zeleninou a houbami (1,7,9)

Jární zeleninová polévka 
(1,3,7)

Zelná polévka (1,3,7,9)
Silný masový vývar se 
zeleninou a pohankou 
(1,3,7,9)

Cizrnová polévka s 
opečeným chlebem (1,3,7,9)

Menu oběd 1
Vepřový guláš Formanský, 
dušená zeleninová rýže 
(1,7,9)

Soukenický řízek , 
petrželkové brambory, řez 
okurku (4,7)

Drůbeží bulgurové rizoto se 
zeleninou, okurek(1,9)

Sázené vejce,dušený 
špenát,bramborové knelíky 
(1,3,7)

Tvarohová žemlovka s 
jablky, cukr se skořicí, máslo 
(1,3,7) nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9

Králík na kořenovou 
zeleninou a špeku, 
petrželkové brambory, pivo 
(1,3,7,9)

Jehněčí plec pečená na 
rozmarýnu s omáčkou z 
konfitovaného česneku, 
listový špenát, krupicový 
knedlík, pivo (1,3,7)

Menu oběd 2
Květákové placičky, 
petrželkové brambory, dip 
ze zakysané smetany (1,3,7)

Opečená uzenina, hrachová 
kaše, opečená cibulka na 
másle, okurek chléb (1,3,7)

Bramborák domácí, zelný 
salát s kysaného zelí s mrkví, 
pivo(1,3)

Kočičí tanec s uzeným 
masem, pivo (1) zapečené 
uzené maso ve směsi čočky 
a krup se smaženou 
cibulkou a kudrnkou 

   Smažené treska,                   
bramboro-karotková kaše 
(1,3,4,7)

Velikonoční nádivka s 
uzeným masem, vařené 
máslové brambory, pivo 
(1,3,7)

Velikonoční drůbeží sekaná 
s vejci, dušená jarní 
zelenina, šťouchané 
brambory s kudrnkou, pivo 
(1,7)

Dezert Zeleninový salát Šlehaná pěná (1,7,8) Moučník domácí (1,3,7,9) Zelný salát s mrkví a 
kudrnkou

Ovocný salát Sterilovaná červená řepa Hruškový rozvar s badyánem

Svačina Boží milosti (1,3,7) Zákusek dle nednní nabídky 
(1,3,7,9)

Velikonoční čajové pečivo s 
fruktózou 

Velikonoční perník ovečka 
(1,3,7)

Velikonoční tlačenka na 
vece/moravanka, šunka, 
vejce (1,3,7,9)

Velikonoční Jidáše (1,3,7) Velikonoční beránek 
(1,3,7,8)

Večeře Pečené kuřecí stehno, 
Jasmínová rýže (1,3,7)

Plátkový sýr, tavený sýr, 
krájená zelenina, pečivo 
(1,3,6,7)

Šťouchané brambory s 
cibulku na sádle, petřželka, 
kefírové mléko (1,7)

Pomazánka z pečeného 
masa s jarními bylinkami, 
chléb, pivo (1,7)

Buchtičky s vanilkovým 
krémem (1,3,7)

Tuňáková pěna s vejci, 
pečivo, krájená čerstvá 
zelenina (1,3,4,7)

Azu po tatarsku, Jasmínová 
rýže, pivo (1,3,4,7)

Druhá večeře                     
určeno pro dietu č.9

Jablečné pyré s jahodami, 
tmavé pečivo (7)

Celozrnné pečivo, lučina, 
krájená zelenina (1,3,7,8)

Tmavé pečivo s taveným 
sýrem a zeleninou (1,7,9)

Plátkový sýr, ovoce, tmavé 
pečivo (1,7)

Ovocná přesnídávka, tmavé 
pečivo (1)

Bílý jogurt s dia marmeládou, 
tmavé pečivo (1,7)

Chléb s paštikou a rajčetem 
(1,7)

                         Jídelní lístek připravili: 
Martin Závodný

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetariánskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních 
úpravách, pokud není stanoveno jinak.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, 
marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. ("švédský stůl")     

Jídelní lístek od 3. dubna do 9. dubna 2023


