
Schvaluji: ______________                                                                      Stravovací norma I. 
Dne: ___________________                                                                      Přídavek 0 

 
J Í D E L N Í    L Í S T E K 

na dobu od 17.7. do 23.7.1972 
 

Pondělí  Snídaně: Sýrová pomazánka se salámem, máslo 20g, čaj, chléb 300g 
17.7.1972 Polévka: Polévka fazolová s párkem, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Smažený květák, vařený brambor, hlávkový salát 

Večeře. Srbské rizoto vepřové se strouhaným sýrem, nakládaná zelenina, čaj, 
chléb 200g 

 
Úterý   Snídaně: 2 vařená vejce, máslo 20g, bílá kava, chléb 100g 
18.7.1972 Polévka: Polévka hovězí s kapustou a rýží, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Sekaný řízek vepřový v těstíčku, bramborová kaše, hlávkový salát 
  Oběd 2 : Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže, hlávkový salát 
  Oběd 3 : Hovězí maso vařené, koprová omáčka, houskový knedlík 

Večeře. Nudle s mákem a cukrem, bílá kava, chléb 200g, kedluben 
 

Středa  Snídaně: 4 loupáčky, džem 30g, máslo 20g, malkao, chléb 300g 
19.7.1972 Polévka: Polévka uzená s kroupami, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Vepřová pečeně, houskový knedlík, dušené hlávkové zelí 
  Oběd 2 : Dušené maso v kapustě, vařený brambor 
  Oběd 3 : Segedínský guláš, houskový knedlík 

Večeře. Uzené vařené maso, bramborová kaše, nakládaná červená řepa, čaj, 
chléb 200g 

 
Čtvrtek Snídaně: Salám turista 50g, tavený sýr 50g, máslo 20g, čaj se šťávou,  
                                        chléb 300g 
20.7.1972 Polévka: Polévka hrachová se smaženou žemlí, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Vepřová pečeně, houskový knedlík, dušené hlávkové zelí 
  Oběd 2 : Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík, rajské jablko 
  Oběd 3 : Dušená játra, dušená rýže, rajské jablko 

Večeře. Brambory nové s cibulkou a ½ litr mléka, chléb 200g 
 

Pátek  Snídaně: Ovocný jogurt 200gr, lázeňský krém, bílá kava, chléb 200g  
21.7.1972 Polévka: Polévka hovězí s těstovinou, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Sekaná svíčková pečeně, houskový knedlík 
  Oběd 2 : Smažený sýr, tatarská omáčka, vařený brambor, hlávkový salát 
  Oběd 3 : Vepřový závitek přírodní, dušená rýže, hlávkový salát 

Večeře. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, bílá kava, chléb 200g 
 
Sobota Snídaně: Haše z masa 175g, sádlo škvařené 35g, černá kava, chléb 300g  
22.7.1972 Polévka: Polévka gulášová, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Vepřové plíčky na smetaně, houskový knedlík 
  Večeře. Vuřty s cibulí a octem, chléb 400g, máslo 20g, černá káva 
 
Neděle Snídaně: Opékaný salám, sádlo škvařené s cibulí, čaj, chléb 300g  
23.7.1972 Polévka: Hovězí polévka s kapáním, chléb 100g, ovocná šťáva 
  Oběd 1 : Smažený vepřový řízek, vařený brambor, rajský salát 
  Večeře. Luncheon meat pork, čaj, chléb 300g, kedluben 
 
Jídelní lístek sestavila komise ve složení: 
 
  Zástupce velitele pro týl: _____________________ 
  Hlavní lékař (zdravotník): ____________________ 
  Proviantní náčelník: _________________________ 
  Hlavní kuchař: ______________________________ 
  Správce proviantního skladu: ________________ 


