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Odpolední svačina  
Jablko, hrušky, musli tyčinky, proteinové tyčinky 
 
  
Večeře I. 
Dušená/restovaná zelenina, kuřecí/krůtí plátek 
 
  
Večeře II. 
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
kvalitní plátkové sýry, šunka min 92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 27. 07. 2020                                     

    
 
Snídaně  
ovocný, černý čaj, (med, citron), džus  
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
šunka min 92 % 
bílá activia zdravé ráno čokoládové musli, banán    
                 

 
Dopolední svačina  
hroznové víno, kiwi, musli tyčinky, proteinové tyčinky, 
mléčná rýžová kaše natural 
 
Oběd  
Kuřecí/hovězí vývar ze zeleninou a nudlemi 
vepřová panenka, okořenit dle chutí 
salát z rukoly, jablka, cibule, čekanka (sůl, pepř, olivový olej 
kuskus 

 
Odpolední svačina 
hroznové víno, kiwi, musli tyčinky, proteinové tyčinky, 
mléčná rýžová kaše natural 
             
Večeře I. 
Palačinky se špenátem, šunkou a sýrem  
 
Večeře II. 
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
kvalitní plátkové sýry, šunka min 92% 

 
 
 
 
 
 



  28. 07. 2020                                    

 
Snídaně  
ovocný, černý čaj, (med, citron), džus  
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
šunka min 92 % 
bílý jogurt , pohankové vločky, sušené švestky, mandle 
plátky, mandarinky, skořice   
 
Dopolední svačina  

Banány, jablka, musli tyčinky, proteinové tyčinky 
 
Oběd  
Kuřecí/hovězí vývar ze zeleninou a nudlemi 
Steak z kuřecích prsou, rýže basmati, salát z míchané 
zeleniny     
 
Odpolední svačina  
Banány, jablka, musli tyčinky, proteinové tyčinky 
 

 
Večeře I. 
Vařená červená čočka s vařenými vejci s orestovanou 
cibulkou 
 
Večeře II. 
kešu ořechy, ovocná mistička (mandarinka, kiwi)       
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
kvalitní plátkové sýry, šunka min 92% 
 
 

 
 

 

 



 29. 07. 2020                                     

 
Snídaně  
ovocný, černý čaj, (med, citron), džus  
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
šunka min 92 % 
bílý jogurt , čokoládové musli, banán  

 
 
Dopolední svačina  

Čerstvý ananas, hroznové víno, musli tyčinky, proteinové 
tyčinky, mléčná rýže natural 
 
Oběd  
Kuřecí/hovězí vývar se zeleninou a nudlemi 
Boloňské špagety se strouhaným parmezánem (zvolit 
kvalitní semolinové těstoviny)             
        
0,3 l voda  
Odpolední svačina  

Čerstvý ananas, hroznové víno, musli tyčinky, proteinové 
tyčinky, mléčná rýže natural 
 
Večeře I. 
Salát z vařené hnědé čočky, s vařenou červenou řepou,  
čerstvým sýrem, petrželkou, olivového oleje, kuřecí/krůtí 
plátek 
 
Večeře II. 
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
kvalitní plátkové sýry, šunka min 92% 

 
 
 
 
 



 30. 07. 2020                                     

 
Snídaně  
ovocný, černý čaj, (med, citron), džus  
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
šunka min 92 % 
bílý jogurt , pohankové vločky, sušené švestky, mandle 
plátky, mandarinky, skořice   
 
Dopolední svačina  

Banány, jablka, musli tyčinky, proteinové tyčinky 
 
Oběd  
Kuřecí/hovězí vývar ze zeleninou a nudlemi 

Těstovinový salát s kuřecím masem a grilovanou zeleninou  
 
Odpolední svačina  
Banány, jablka, musli tyčinky, proteinové tyčinky 
 
Večeře I. 

Grilované kuře, rýže + zelenina 
 
Večeře II. 
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
kvalitní plátkové sýry, šunka min 92% 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



31. 07. 2020 

 

Snídaně 

ovocný, černý čaj, (med, citron), džus  
kombinace bílé tmavé pečivo, máslo, tvarohové pomazánky, 
šunka min 92 % 
bílý jogurt , pohankové vločky, sušené švestky, mandle 
plátky, mandarinky, skořice   

 

Dopolední svačina 
Čerstvý ananas, hroznové víno, musli tyčinky, proteinové 
tyčinky, mléčná rýže natural 
 
Oběd  
Kuřecí/hovězí vývar ze zeleninou a nudlemi 
Zapékané těstoviny 
 


