
                            Jídelní lístek 6.3. – 10.3.2023 
                                  Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 

                                                  Vedoucí jídelny: Drahomíra Dušková                      

                     Dobrou chuť 
 

      Výběr – máslo, džem, med, nutela, sýr, paštika, jogurt, pečivo 2 ks+1ks chléb (1,3,5,7,8,9,10,11)  

 Snídaně Oběd Večeře 

PO 
6.3. 

Bageta, chléb 

Výběr 

- vaječná omeleta 

- ovoce 

- cereálie     

   mléko, brčko 

- cappucino, čaj 

(1,3,7) 

P. Kapustova (1,7) 

1. Kuře marinované, barevná čočka s   

    kořenovou zeleninou, mrkvový salát (1) 

2. Černá čočka na kari, sázené vejce 2 ks, salát 

    s dresinkem (1) 

2. Zapečené těstoviny se zeleninou, míchaný 

    salát s dresinkem (3,7) 

- zákusek se šlehačkou (1,3,7) 

- džus (1), čaj, voda s mátou a limetkou 

1. Masová směs, bramborové 

    hranolky, brambory, salát (1) 

2. Sója nudličky, bramborové 

    hranolky, brambory, salát 

- houska, jogurt (1,3,7) 

- džus (1), čaj, voda s mátou, mléko 

ÚT 
7.3. 

Rohlíky, chléb 

Výběr 

- makrelová  

pomazánka 

- mufíns 

- cereálie,  mléko 

- mrkev nebo 

jablko 

- čaj, kakao 

(1,3,7,10) 

P. Mrkvová s krupicovými knedlíčky (1,3,7) 
1. Vepřová játra na nudličky pikantní, 

      jasmínová rýže (1) 

2. Losos na koření, bramborovo     

     dýňové pyré, ledový salát (1,4,7) 

3. Cézar salát s grilovaným kuřecím masem, 

     pečivo (3,7) 

- pudinkový pohár (1,7) 

- džus, čaj, voda s okurkou, mléko 

1. Krůtí nudličky na ajvaru, 

     těstoviny (1) 

2. Lívance s marmeládou a šlehačkou, 

    kakao (1,3,7) 

- ovoce 

- chléb, pom.. ricotová s čočkou (1,3,7)) 

- džus (1), čaj, voda, mléko 

ST 
8.3. 

Chléb, rohlíky 

Výběr 

- pomazánka 
  lučinová s cibulkou 

- vařené vejce 

- okurka nebo rajče 

- cereálie 

- čokoláda, čaj, 

   mléko 

(1,3,7,10,12) 

P. Krupicová s vejci (1,3, 7,9) 

1. Svíčková na smetaně s brusinkami,  

    houskové nebo celozrnné knedlíky (1,3,7) 

2. Králík na smetaně, celozrnné knedlíky (1,3,7) 

3. Bavorské vdolečky s povidly a šlehačkou, 

     kakao (1,3,7) 

- ovoce 

- džus (1), čaj, voda s mátou a citrónem 

 

 

1. Vepřový plátek přírodní, rýže, kuskus, 

   okurkový salát (1) 

2. Jáhlové placičky se zeleninou,  

     zeleninový salát s rukolou, polníčkem  

     a sušenými rajčaty (1,3,7) 

- pomazánka sýrová se zeleninou, chléb   
  (1,7) 
- perník s polevou (1,3,7) 

- džus (1), čaj, voda s mátou a citrónem 

  

ČT 
9.3. 

 Výběr 
- vaječná 

pomazánka 

- cereálie, mléko 

- čaj, bílá káva 

(1,3,7,10,12) 

P. Frankfurtská a bramborami (1,7) 

1. Mexická tortilla plněná kuřecím masem 

    a zeleninou, salsa (1,3,9,10) 

2. Mexická tortilla plněná tuňákem 

    a zeleninou, salsa (1,3,4,9,10) 

3. Smažený celer, šťouchané brambory, 

    ricotový dip, obloha (1,3,7,9) 

- džus (1), čaj, voda s mátou, ochucené mléko 

1. Kuřecí dijone, bramborové 

     špalíčky, listový salát (1,7) 

2. Špagety s tofu, drcenými rajčaty,  

    olivami a mandlemi, salát (1) 

- ajvarová pomazánka se šunkou, chléb 

   (1,7) 

- džus (1), čaj, voda s pomeranči, mléko 

PÁ 
10.3. 

 

Rohlíky, chléb 

Výběr 

- řez s polevou 

- ovoce 

- cereálie     

   mléko 

- cappucino, čaj 

(1,3,4,7) 

P. Z červené čočky, dýně s řapíkatým celerem (1,9) 

1. Smažený květák, brambory, obloha –  

     dresink, zeleninový salát (1,3,7) 

2. Krůtí nudličky na medu, 

     rýžové nudle, salát (1) 

3. Tagliatelle s rukolovým pestem, sušenými  

    rajčaty a mandlemi (1,7,8) 

- jablko 

- džus (1), čaj, voda s mátou a citrónem 

Balíček 

Hermelín, rohlíky, oplatek, voda, 

jablko 

Změna jídelního lístku vyhrazena – k jídlu je vždy podávaná voda 
připravovaná jídla mohou obsahovat alergeny nebo jejich stopy (viz tabulka alergenů na nástěnce školní jídelny) 

v případě podrobnějších informací se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny 

 


