
 
JÍDELNÍČEK LDT REXÍK 2018 

 
Neděle 15.7.    Příjezd 
                           Večeře:    obložený talíř (šunka, salám, plátkový sýr), chléb, zelenina 
 
Pondělí 16.7.  Snídaně:   pečivo, máslo, tavený/plátkový sýr, paštika, čaj 
                          Svačina:   salátová okurka 
                          Oběd:        polévka s vaječnou zásmažkou 
                                             kuřecí směs se zeleninou, šunková rýže 
                          Svačina:    ovocný jogurt s müsli 
                          Večeře:     chléb ve vajíčku, zeleninový salát 
 
Úterý 17.7.      Snídaně:    vánočka, pečivo, tavený sýr, marmeláda, chléb, kakao, čaj 
                          Svačina:    jablko 
                          Oběd:        zeleninová polévka 
                                            uzená vepřová roláda, bramborová kaše, kyselá okurka 
                          Svačina:    tvarohová pomazánka, chléb 
                          Večeře:     krupicová kaše s kakaem 
 
Středa 18.7.    Snídaně:   pečivo, máslo, tavený/plátkový sýr, paštika, marmeláda, čaj 
                          Svačina:    rajče 
                          Oběd:        hovězí vývar s játrovou rýží 
                                            svíčková na smetaně, houskový knedlík 
                          Svačina:    perník s marmeládou 
                          Večeře:     obložený talíř (šunka, salám, plátkový sýr), chléb, zelenina 
 
Čtvrtek 19.7.  Snídaně:    pečivo, máslo, arašídová pomazánka Nugeta, marmeláda, čaj, kakao 
                          Svačina:     kedlubna 
                          Oběd:         bramboračka 
                                            zapečené šunkofleky, kyselá okurka 
                         Svačina:     šlehaný tvaroh s ovocem 
                         Večeře:      topinky s vejci, zelenina 
 
Pátek 20.7.    Snídaně:    pečivo, máslo, salámová pomazánka, tavený sýr, čaj 
                         Svačina:     mrkev 
                         Oběd:         zeleninová polévka 
                                            kuřecí rizoto 
                         Svačina:     sušenka 
                         Večeře:      těstovinový salát, pečivo 

 
Sobota 21.7.  Snídaně:    ovocné müsli, cereální kuličky, čaj, kakao, mléko 
                         Svačina:    jablko 
                         Oběd:        drůbeží vývar se zeleninou a masem 
                                          sekaná pečeně, vařené brambory, okurkový salát 
                         Svačina:    vdolky s marmeládou 
                         Večeře:     obložený talíř (šunka, salám, plátkový sýr), chléb, zelenina 
 
Neděle 22.7.  Snídaně:    pečivo, máslo, tavený/plátkový sýr, paštika, marmeláda, čaj 
                         Svačina:    salátová okurka 
                         Oběd:        květáková polévka 
                                            boloňské špagety 
                         Svačina:     čokoládový jogurt, rohlík 
                         Večeře:      bramboráky 
 
 
 



Pondělí 23.7. Snídaně:    pečivo, máslo, paštika, šunka, salám, tavený/plátkový sýr, čaj 
                         Svačina:    dvoudenní výlet (dle požadavků vedoucích výprav) 
                         Oběd:        dvoudenní výlet (dle požadavků vedoucích výprav) 
                         Večeře:     francouzské brambory, zeleninový salát (rozvoz na místa přenocování) 
 
Úterý 24.7.    Snídaně:    dvoudenní výlet (dle požadavků vedoucích výprav) 
                        Svačina:     dvoudenní výlet (dle požadavků vedoucích výprav) 
                        Oběd:         dvoudenní výlet (dle požadavků vedoucích výprav) 
                        Svačina:    dvoudenní výlet (dle požadavků vedoucích výprav) 
                        Večeře:      rybí prsty, šťouchané brambory, ovocný kompot  
 
Středa 25.7.   Snídaně:    pečivo, máslo, arašídová pomazánka Nugeta, marmeláda, čaj, kakao 
                         Svačina:    broskev 
                         Oběd:        hovězí vývar s masem a nudlemi 
                                            hovězí na slanině, bramborový knedlík 
                         Svačina:    sušenka 
                         Večeře:     karbanátky s chlebem, kečup, hořčice, zelenina 
 
 Čtvrtek 26.7. Snídaně:    vánočka, pečivo, tavený sýr, marmeláda, chléb, kakao, čaj 
                         Svačina:    vodní meloun 
                         Oběd:        drůbeží vývar s masem, zeleninou a kapáním 
                                             pečené vepřové maso, zelí, houskový knedlík 
                         Svačina:    tvarohový dezert Termix, pečivo 
                         Večeře:     palačinky s marmeládou 
 
Pátek 27.7.   Snídaně:     pečivo, rybí pomazánka, tavený sýr, čaj 
                        Svačina:     jablko 
                        Oběd:         frankfurtská polévka s párkem 
                                           čočka na kyselo, párek, vejce, okurka, pečivo 
                        Svačina:     vanilkový pudink 
                        Večeře:      „SVĚTOVÁ KUCHYNĚ“ 
 
Sobota 28.7.  Snídaně:    pečivo, máslo, arašídová pomazánka Nugeta, marmeláda, čaj, kakao 
                         Svačina:    mrkev   
                         Oběd:        buřt-guláš 
                         Svačina:     sušenka 
            Odjezd 
 
Změna jídelníčku vyhrazena a to zejména vzhledem k termínu dvoudenního výletu a eventuálním změnám v 
programu. 
V případě, že dítě dostane hlad před večerkou, má k dispozici pečivo, salám, máslo, marmeláda, sýr, paštiku atd. 
Během celého dne mají děti k dispozici slazený čaj a vodu se šťávou. 
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