
 

 

Táborový jídelníček 2023 

SOBOTA  15.7.2022 

Svačina   sendvič se šunkou a sýrem (šunka/sýr, ledový salát, rajče, okurka) 

Večeře                gulášová polévka, pečivo, chléb 

 

NEDĚLE  16.7.2022 

Snídaně            pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, teplý bufet – mini ham&eggs 

Přesnídávka  jablko, broskve 

Oběd                        hovězí vývar s nudlemi 

                                     kuřecí smažený řízek, bramborová kaše, šopský salát 

Svačina   opočenský jogurt, rohlík, ovoce 

Večeře                       boloňské špagety  

 

PONDĚLÍ  17.7.2022 

Snídaně                  pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, nuttela, cereálie, mléko, bílý jogurt 

Přesnídávka  banán, mrkev 

Oběd                        polévka z červené čočky 

                                     kynuté knedlíky s meruňkami / borůvkami, strouhaný tvaroh, smetanový dip 

Svačina         mix pomazánek, selský chléb, zelenina 

Večeře                     americký xxl hot dog, hranolky, coleslaw salát 

 

ÚTERÝ  18.8.2022 

Snídaně                  pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, makový hřeben, kakao 

Přesnídávka   ovocný & zeleninový mix 

Oběd                       tomatová polévka s bazalkou  

                                  gnocchi s kuřecím masem a špenátem ve smetanové omáčce, parmazán  

Svačina       domácí puding s ovocem, piškoty a šlehačkou 

Večeře                   obložená francouzská bageta, zelenina (+opékaní vuřtů) 

 

STŘEDA  19.7.2022 

Snídaně                pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, teplý bufet – vídeňské & debrec. minipárečky 

Přesnídávka  mrkev, jablko, hrušky 

Oběd                    česneková polévka s krutony 

                                    pečená uzená kýta, bramborové špalíčky, špenát 

Svačina       rohlík s máslem a strouhaným sýrem, zelenina 

Večeře                  domácí lívance s marmeládou a šlehaným tvarohem 

 

ČTVRTEK 20.7.2002 

Snídaně                pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, nuttela, cereálie, mléko, bílý jogurt  

Přesnídávka  pomeranč, mandarinky, kiwi 

Oběd                    drůbeží polévka se strouháním 

   kuřecí kung pao, jasmínová rýže 

Svačina   termix, rohlík, ovoce 

Večeře                 vepřové rizoto se sýrem, okurka kyselá & červená řepa 

 

PÁTEK  21.7.2022 

Snídaně              pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, tvarohové a makové koláče, bílá káva 

Přesnídávka  meloun 

Oběd                   zeleninová polévka krémová s krutony 

                                           smažený květák, brambor, zeleninový salát  

Svačina   pomazánky tvarohová & uherská, chléb, zelenina 

Večeře                 domácí burger s hovězím masem, sýrem a zeleninou 



 

 

Táborový jídelníček 2023 

SOBOTA  22.7.2022 

Snídaně            pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, teplý bufet – míchaná vejce na cibulce, pečená slanina 

Přesnídávka  jablko, broskve, hroznové víno 

Oběd                  hrášková polévka s uzeným masem  

                            vepřové medailonky z panenky, am. brambory, pepřová & přírodní omáčka, okurkový salát 

Svačina   obložené housky se šunkou a sýrem, zelenina 

Večeře                bavorské vdolečky s povidly a tvarohem 

 

NEDĚLE  23.7.2022 

Snídaně            pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, nuttela, cereálie, mléko, bílý jogurt  

Přesnídávka  ovocný a zeleninový mix 

Oběd                        hovězí vývar s játrovými knedlíčky a těstovinou 

    hovězí svíčková pečeně, karlovarský knedlík, šlehačka, brusinky 

Svačina   ovocná přesnídávka, rohlík, ovoce 

Večeře                 pizza margarita & šunková & salámová & sýrová 

  

PONDĚLÍ  24.8.2022 

Snídaně              pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, vánočka, horká čokoláda 

Přesnídávka  pomeranč, mandarinky, kiwi 

Oběd                  bramborová polévka 

                              vepřové medailonky, bramborové krokety, variace omáček, okurkový salát 

Svačina   celozrnný chléb s pomazánkovým máslem a zeleninou 

Večeře               nudle s mákem & kakaem (+ opékaní vuřtů) 

 

ÚTERÝ  25.7.2022 

Snídaně                  pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, teplý bufet – vídeňské & debrec. minipárečky 

Přesnídávka  mix ovoce 

Oběd                  drůbeží polévka s těstovinou 

                            vepřové výpečky se zelím, houskový knedlík 

Svačina       pribináček, sladký rohlík, ovoce 

Večeře                   penne s kuřecím masem ve smetanové omáčce zapečené mozzarellou 

 

 STŘEDA  26.7.2022 

Snídaně  pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, nuttela, cereálie, mléko, bílý jogurt  

Přesnídávka   balíček na cestu (obložená houska, ovocná kapsička, mila řezy) 

Oběd                       výlet – oběd na trase 

Svačina       balíček na cestu – viz přesnídávka 

Večeře                   dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 

 

ČTVRTEK 27.7.2022 

Snídaně               pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, teplý bufet – sazené vejce 

Přesnídávka  meloun 

Oběd                    frankfurtská polévka 

                               domácí sekaná pečeně, brambor, zeleninový salát 

Svačina   selský chléb s hrubo-mletou paštikou, cibule, zelenina  

Večeře                 táborový banket (kuřecí & vepřové stripsy, pečené paličky, hranolky, mix salátů a dezertů…) 

 

PÁTEK  28.7.2022 

Snídaně                pečivo, máslo, džem, med, tav. sýr, nuttela, cereálie, mléko, bílý jogurt  

Oběd   hovězí vývar s písmenky 

   rajská omáčka s hovězím masem, těstoviny 


