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3. 6. PO 
 
Přesnídávka: Termix, jablko/ 90ml termix, 50g jablko /7,8 

Polévka: Brokolicový krém/1 a,b,c,d,e,3,7,8 muškátový oříšek *cibule*máslo*brokolice*brambory*mléko 
Hlavní jídlo: Milánské špagety s kuřecím masem a strouhaným sýrem /1 a,b,c,d,e,3,7 
*špagety*kuřecí maso* vejce*sekaná rajčata*bazalka*česnek*cibule 
Svačina: Jahodová bublanina s mlékem /80g+200ml/1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 
 

 

 

4. 6. ÚT 
 
Přesnídávka: Vícezrnný rohlíček 60g s mrkvičkovou pomazánkou 30g , rajče 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Hrachová /1 a,b,c,d,e,3,7 * žlutý hrách*cibule*česnek* majoránka*mléko 
Hlavní jídlo: Dukátové buchtičky se špaldou a vanilkovým krémem/1 a,b,c,d,e,3,7 VEGETARIAN 
* mouka*vejce*máslo* mléko*cukr*olej*droždí*smetana*vanilka pravá 
Svačina: Houska 60g  s máslem 10g a šunkou 20g, paprika 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 

 
 
 

5. 6. ST 
 
Přesnídávka: Chléb lámankový 60g, avokádová pomazánka 30g apod./ 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Bramborová se špaldovými vločkami/1 a,b,c,d,e,3,7,9 brambory*cibule*mrkev*celer*majoránka*česnek*vločky 
Hlavní jídlo: Květákové placičky, bramborová kaše, kompot /1 a,b,c,d,e,3,7,8,10   VEGETARIAN 
*květák*chia semínka*mrkev*cuketa*pórek*vejce*ovesné vločky *muškátový květ*brambory*hořčice* majonéza*jogurt*kompot 
Svačina: Mouřenín 60g s lososovou pomazánkou 30g, okurka 50g/1 a,b,c,d,e,3,4,7 

 
 
 

6. 6. ČT 
 
Přesnídávka: Makovka s mlékem/ 60g + 150ml /1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Hovězí vývar se špeclemi /1 a,b,c,d,e,3,7,9 *hovězí  maso*cibule* mrkev*celer*petržel*špecle 
Hlavní jídlo: Hovězí rozlítaný ptáček s basmati rýží /1 a,b,c,d,e,7 
*hovězí maso*vejce*slanina*okurka*olej*rýže 
Svačina: Slunečnicová špička 60g s máslem 10g a sýrem 20g, paprika 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 
 

7. 6. PÁ 
 
Přesnídávka: Lámankový chléb 60g , okurková pomazánka s česnekem a koprem 30g /1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Selská s pohankou /1 a,b,c,d,e,3,7 *cibule*brambory*pohanka* smetana*mléko*těstovina 
Hlavní jídlo: Krůtí výpečky, červené zelí, bramborový knedlík /1 a,b,c,d,e,3,7 
*krůtí stehenní maso*cibule*kmín*červené zelí*cukr*sůl* mouka*vejce*brambory 
Svačina: Rohlíček  60g se vajíčkovou pomazánkou 30g, rajče 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 
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10. 6. PO 
 
Přesnídávka: Pribináček, jablko/ 80g pribináček + 50g jablko/7,8 

Polévka: Celerová/1 a,b,c,d,e,3,7 *celer*cibule*brambory 
Hlavní jídlo: Rybí filé na másle s bylinkami, vařený brambor, kukuřice/1 a,b,c,d,e,3,4,7 
*treska filé Exklusive*máslo*bylinky*olivový olej* brambory*kukuřice 
Svačina: Bramborová špička 60g s veganskou domácí paštikou 30g, rajčata 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

 

11. 6. ÚT 
 
Přesnídávka: Makovec, mléko / 80g + 150ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 

Polévka: Cizrnová /1 a,b,c,d,e,3,7 *cizrna*cibule*mléko*česnek* koření Garam Masala 
Hlavní jídlo: Hovězí gulášek, těstoviny /1 a,b,c,d,e,3,7 
*hovězí maso*cibule*paprika mletá*těstoviny 
Svačina: Slunečnicová špička 60g, s lososovou pomazánkou 30g, okurka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,4,7 

 
 
 

12. 6. ST 
 
Přesnídávka: Lámankový chléb 60g, s čerstvým sýrem 30g , mandarinka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Zelná s bramborem/1 a,b,c,d,e,7 *zelí*cibule*brambory*sladká mletá paprika*kmín*bobkový list 
Hlavní jídlo: Vepřová sekaná, parmazánová bramborová kaše/1 a,b,c,d,e,3,7 
* vepřové maso* cibule*česnek*majoránka*brambory*máslo*mléko*okurka 
Svačina: Houska 60g, pomazánka  z pečeného kuřátka 30g, rajče 50g./ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 
 

13. 6. ČT 
 
Přesnídávka: Slunečnicový chléb 60g s máslem10g, šunkou 20g , banán  50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Hrášková s mrkvičkou /1 a,b,c,d,e,3,7 *zelený hrášek*mrkev*cibule*olej*mléko*smetana*hladká mouka 
Hlavní jídlo: Svíčková hovězí pečeně na smetaně, mrkvičkový knedlík, brusinky/1 a,b,c,d,e,3,7,9 
*hovězí sous vide*kořenová zelenina*smetana*mrkev*celer*mouka*kvasnice*vejce*mléko*brusinky 
Svačina: Dalamánek 60g, liptovská pomazánka 30g, paprika 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 

 
 
 

14. 6. PÁ 
 
Přesnídávka: Grahamový plátek 24g, kefír jahodový 150ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Krémová květáková/1 a,b,c,d,e,3,7 *květák*mléko*smetana*cibule*mouka*máslo*bylinky 
Hlavní jídlo: Vepřové karbanátky s kapustou, bramborová kaše, rajčatový salátek/1 a,b,c,d,e,3,7  
*vepřová kýta*cibule*česnek*majoránka*vejce* strouhanka*kapusta*brambory*mléko*máslo*rajčata*červená cibule*jarní cibulka 
Svačina: Mouřenín 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g , okurka 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 
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17. 6. PO 
 
Přesnídávka: Jablečné pyré s domácím ořechovým müsli /150ml pyré + 20g müsli/1 a,b,c,d,e,7,8 a,b,c 

Polévka: Zeleninová s pohankou/1 a,b,c,d,e,3,7 *mrkev*květák*hrášek*cibule*pohanka*mléko 
Hlavní jídlo: Obalované rybí kousky „ kuličky“ s vařeným bramborem, jogurtový dip /1 a,b,c,d,e,3,4,6,7,10 
*treska kousky*mouka* vejce*strouhanka*řepkový olej*máslo *brambory*jogurt*česnek*hořčice 
Svačina: Bagetka 60g, sýrová pomazánka 30g, jablko 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

 

18. 6. ÚT 
 
Přesnídávka: Dalamánek 60g se sardinkovou pomazánkou30g, paprika 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,4,7 

Polévka: Čočková polévka/1 a,b,c,d,e *hnědá čočka*cibule*ocet*cukr*mouka   
Hlavní jídlo: Rajská omáčka s hovězím masem a fusilli/1 a,b,c,d,e,3,7 
*hovězí maso*rajský protlak*cibule*koření*bylinky*mouka*těstoviny fusilli 
Svačina: Houska 60g s máslem 10g, šunkou 20g, okurka 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 
 

19. 6. ST 
 
Přesnídávka: Kváskový chléb 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, hruška 50g /1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Boršč/1 a,b,c,d,e,7,9*hovězí maso *mrkev*celer*petržel*červená řepa*bílé zelí*brambory*červené fazole 
Hlavní jídlo: Holandský řízek s bramborovou kaší, okurka /1 a,b,c,d,e,3,7 
*vepřové maso*sýr*cibule*česnek*majoránka*brambory*mléko*máslo*okurka 
Svačina: Žitný chléb 60g s tuňákovou pomazánkou 30g, cherry rajče 50g / 1 a,b,c,d,e,3,4,7 

 
 
 

20. 6. ČT 
 
Přesnídávka: Medová zrna s jogurtem/20g + 150ml /1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Mrkvová se zázvorem/1a,b,c,d,e,3,7 *mrkev*petržel*cibule*zázvor*mléko*smetana   
Hlavní jídlo: Krůtí stehenní na česneku, jablečné bílé zelí, celozrnný houskový knedlík /1 a,b,c,d,e,3,7 
*krůtí stehenní*cibule*česnek*koření*jablka*bílé zelí*ocet*cukr*mouka*semínky*kvasnice*vejce 
Svačina: Slunečnicová špička 60g, pomazánka ředkvičková z bílé ředkve 30g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 
 

21. 6. PÁ 
 
Přesnídávka: Chléb Borodino, bylinková lučina 30g, jablko 50g apod./ 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Kapustová s bramborem/1 a,b,c,d,e,3,7,9 *kapusta*brambory*cibule*mrkev*celer 
Hlavní jídlo: Kuřecí Kung Pao, jasmínová rýže /1 a,b,c,d,e,3,6,7,8 
*kuřecí prsa*arašídy*pórek*česnek*sójová omáčka*jasmínová rýže 
Svačina: Houska 60g, bulharská masová pomazánka 30g, mrkvička 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7,11 
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24. 6. PO 
 
Přesnídávka: Termix, jablko/ 90ml termix, 50g jablko /7,8 

Polévka: Pórková /1 a,b,c,d,e,3,7 *pórek*brambory*cibule*mléko*smetana 
Hlavní jídlo: Aljašská treska na másle, pažitkové brambory, tvarohová tatarka /1 a,b,c,d,e,3,4,7,10 
*treska filé Exklusive*máslo*bylinky*pažitka* brambory* tvaroh*mléko*okurka*cibule*hořčice 
Svačina: Dalamánek 60g se sýrovou pomazánkou 30g, rajče 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 
 

 

 

25. 6. ÚT 
 
Přesnídávka: Makovka s mlékem (plněný loupák) /80g + 200ml/ 1 a,b,c,d,e,3,7,8 a,b,c 

Polévka: Drožďová se špaldovými vločkami/1 a,b,c,d,e,3,7,9 *lahůdkové droždí*mrkev*celer*špaldové vločky*petržel nať* 
Hlavní jídlo: Špagety Bolognese se směsí tvrdých sýrů/1 a,b,c,d,e,3,7,9 
*hovězí maso*cibule*česnek*sekaná rajčata*rajský protlak*mrkev*celer*petržel* špagety *směs tvrdých sýrů 
Svačina: Slunečnicová bulka 60g s máslem 10g, šunkou 20 g, okurka 50 g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 
 

26. 6. ST 
 
Přesnídávka: Ovocný kefír 200ml, rohlík máslový  60g / 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Gulášová /1 a,b,c,d,e 3,7,9*cibule*mleté maso vepřové*sladká paprika*česnek*rajský protlak*brambory*majoránka 
Hlavní jídlo: Tvarohové knedlíčky, jahodový přeliv /1 a,b,c,d,e,3,7 VEGETARIAN 
*tvaroh*vejce*krupice*jahody*cukr 
Svačina: Knackebrot 2 ks, drůbeží pomazánka 30g, paprika 50g /1 a,b,c,d,e,3,7,11 

 
 
 

27. 6. ČT 
 
Přesnídávka: Slunečnicová špička 60g, máslo 10g, plátkový sýr 20g, banán 50g / 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Krupicová s vejcem/1 a,b,c,d,e,3,7,9 *krupice*vejce*kmín*mrkev*celer*hrášek*petrželka nať 
Hlavní jídlo: Francouzské zapečené brambory, kyselá okurka/1 a,b,c,d,e,3,7 

* brambory*drůbeží šunka*smetana*vejce*cibule*sýr*okurka 
Svačina: Chléb Borodino, mozzarellou a rajčetem /pečivo 60g, máslo 10g, mozzarella 20g, rajče 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

 
 
 

28. 6. PÁ 
 
Přesnídávka: Kváskový chléb 60g s vajíčkovou pomazánkou 30g, hroznové víno 50g/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

Polévka: Zeleninová s mořskou řasou /1 a,b,c,d,e,4,7,9*brambory*cibule*mrkev*celer*květák*hrášek*mořská řasa 
Hlavní jídlo: Pečené kuřecí stehno, bramborový knedlík, bílé zelí/ 1 a,b,c,d,e,3,7 

*kuřecí stehno*koření*bylinky*máslo*olej*brambory* krupice*vejce*zelí*ocet*cibule 
Svačina: Pribináček, jablko/ 80g pribináček + 50g jablko/7,8   
 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena. 


