
 JÍDELNÍČEK - 22.05. - 27.05.2023  

 
Pondělí 22.5. 

Snídaně – Sýrová pomazánka s červenou řepou, žitný chléb 

Svačina 1. – Jablečné proteinové smoothie s vločkami a skořicí 

Oběd – Fitness Kuře na paprice, těstovinová rýže 

Svačina 2. – Duo zelný salátek s kukuřicí a semínky 

Večeře – Špagety „Carbonara“ 

Úterý 23.5. 

Snídaně – Míchaná vajíčka s paprikou, slunečnicový chléb 

Svačina 1.– Švestkové proteinové řezy s rozinkami  

Oběd – Fit Kapustové karbanátky, bramborovo-celerové pyré 

Svačina 2. – Jemný pórkový krém s celozrnnými krutonky 
Večeře – Caesar salát s kuřecím steakem 

 

Středa 24.5. 
Snídaně – Meruňková ovesná kaše s proteinem a plátky kokosu 

Svačina 1. – Light Pařížský salátek, celozrnná duo bagetka 

Oběd – Fitness Vepřové výpečky, červené zelíčko, kmínové brambory 

Svačina 2. – Bretaňský fazolový salátek 
Večeře – Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 

Čtvrtek 25.5.  
Snídaně – Bylinková frittata, slunečnicová semínka, mozzarella 

Svačina 1. – Vanilkový puding s piškoty a sušeným ovocem 

Oběd – Koprová omáčka s vejci, fitness Karlovarský knedlík 
Svačina 2. –  Cuketový salátek s parmazánem 

Večeře – Libanonský Tabbouleh s grilovanými kuřecími nudličkami 

 
Pátek 26.5. 

Snídaně – Pomazánka z uzeného sýra, žitný chléb 

Svačina 1. – Ovocný jogurt s domácí granolou 

Oběd – Kuřecí stehýnko v medové marinádě, šťouchané brambory s jarní cibulkou 

Svačina 2. – Hrachová polévka s opečenou anglickou slaninou a krutonky 

Večeře – Fit vepřové kostky na pórku, bylinkový kuskus 

 

Sobota 27.5. 
Snídaně – Sýrová variace, cherry rajčátka, slunečnicový chlebík 

Svačina 1. – Tvaroh s ovocem a čokoládovým posypem 

Oběd – Filírovaný kuřecí steak na barevném pepři, grilovaná zelenina 
Svačina 2. – Slané sezamové tyčinky s česnekovým dipem 

Večeře – Krůtí mleté maso v kokosové omáčce, bramborové noky 
 

 

 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Nutriční hodnoty uvádíme na jednotlivých Freshboxech. 

Objednávky programů uzavíráme v pátek v 9 hodin ráno. 

 

 



 

LOW CARB - 22.05. - 27.05.2023  
 

 
 

Pondělí 22.5. 
Snídaně – Sýrová pomazánka s červenou řepou a semínky, LC chlebík 

Oběd – Fitness Kuře na paprice, zeleninová rýže 

Večeře – Grilovaný vepřový steak s máslovou baby karotkou, jogurtový dip 

 
Úterý 23.5. 

Snídaně – Míchaná vajíčka s paprikou, LC pečivo 

Oběd – Kapustové karbanátky s petrželkou, batátové pyré 

Večeře – Caesar salát s kuřecím steakem 

 

Středa 24.5. 
Snídaně – Light Pařížský salátek, jogurtové pečivo 

Oběd – Fitness vepřové výpečky, červené zelíčko, LC noky  

Večeře – Grilovaný kuřecí steak, fazolky se slaninou, česnekový dip   

 

Čtvrtek 25.5. 

Snídaně – Bylinková frittata, slunečnicová semínka, mozzarella 

Oběd – Fit koprová omáčka s vejci, LC knedlíček 

Večeře – Kari kuřecí nudličky s grilovanou zeleninou 

 
Pátek 26.5. 

Snídaně – Pomazánka z uzeného sýra, čerstvá zelenina, LC pečivo 

Oběd – Kuřecí stehýnko v medové marinádě, celerové pyré 

Večeře  - Fit vepřové kostky na pórku, pečené batáty 

 
Sobota 27.5. 

Snídaně – Sýrová variace, cherry rajčátka, LC pečivo 

Oběd – Kuřecí steak ba barevném pepři, grilovaná zelenina 

Večeře  - Krůtí mleté maso v kokosové omáčce, LC knedlíček 

 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Nutriční hodnoty uvádíme na jednotlivých Freshboxech. 

Objednávky programů uzavíráme v pátek v 9 hodin ráno. 

 

 

 



JÍDELNÍČEK - 29.05. - 3.06.2023  

 
Pondělí 29.5. 

Snídaně – Fit Dudácká pomazánka, žitný chléb 

Svačina 1. – Švestkové proteinové smoothie s vločkami a skořicí 

Oběd – Máslové fazole na kyselo, sázené vejce s anglickou slaninou 

Svačina 2. – Kimchi salátek 

Večeře – Vepřové plátky na rozmarýnu, zeleninový kuskus 

Úterý 30.5. 

Snídaně – Míchaná vajíčka s rajčaty, žitný chléb 

Svačina 1. – Tapiokový dezert s lesním ovocem 

Oběd – Burgundská vepřová pečeně, bramborové noky 

Svačina 2. – Hovězí vývar s kapáním 
Večeře – Fitness zapečený lilek s mletým krůtím masem a mozzarellou 

 

Středa 31.5. 
Snídaně – Mléčná proteinová rýže s malinovým rozvarem  

Svačina 1. – Fit Pochoutkový salátek, celozrnná duo bagetka 

Oběd – Kuřecí směs se zeleninou, jasmínová rýže 

Svačina 2. – Salát Caprese 
Večeře – Zapečené brambory se šunkou a sýrem, kyselá okurka 

Čtvrtek 1.6.  
Snídaně – Francouzský snídaňový koláč s dýňovými semínky 

Svačina 1. – Vanilkový proteinový puding s piškoty a sušeným ovocem 

Oběd – Fitness kuřecí stripsy v kukuřičné krustě, jarní bramborový salátek s klíčky 
Svačina 2. – Grilované zelené fazolky se šunkou, mozzarellou a slunečnicovými semínky 

Večeře – Špagety Bolognese 
 

Pátek 2.6. 
Snídaně – Pórková pomazánka, slunečnicové chléb 

Svačina 1. – Ovocný jogurt s domácí granolou 

Oběd – Pikantní vepřové nudličky v hořčičné omáčce, petrželkový bulgur  

Svačina 2. – Chilli fazolová polévka s celozrnnými krutonky 

Večeře – Salát z pečené dýně s trhaným kuřecím masem, mozzarellou a semínky 

 

Sobota 3.6. 
Snídaně – Žervé pomazánka s pažitkou, celozrnná bagetka 

Svačina 1. – Proteinová Panna Cotta s broskvemi 

Oběd – Kuřecí roláda, zámecké brambory, česnekový dip 
Svačina 2. – Špaldová pizza Quattro formaggi  

Večeře – Hovězí kostky na barevném pepři, divoká rýže 
 

 

 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Nutriční hodnoty uvádíme na jednotlivých Freshboxech. 

Objednávky programů uzavíráme v pátek v 9 hodin ráno. 

 

 



 

LOW CARB - 29.05. - 03.06.2023  
 

 
 

Pondělí 29.5. 
Snídaně – Fit Dudácká pomazánka, mix oříšků, LC chlebík 

Oběd – Grilovaný krůtí steak, Kimchi salátek 

Večeře – Pečené vepřové karé na másle, zeleninová rýže 

 
Úterý 30.5. 

Snídaně – Míchaná vajíčka s rajčaty, LC pečivo 

Oběd – Burgundská vepřová pečeně, LC knedlíček 

Večeře – Fitness zapečený lilek s mletým krůtím masem a sýrem 

 

Středa 31.5. 
Snídaně – Fit pochoutkový salátek, jogurtové pečivo 

Oběd – Kuřecí směs se zeleninou a arašídy, LC noky  

Večeře – Zapečené batáty se šunkou a sýrem, kyselá okurka   

 

Čtvrtek 1.6. 

Snídaně – Francouzský snídaňový koláč s dýňovými semínky 

Oběd – Kuřecí stripsy v mandlové mouce s jarním salátkem a klíčky 

Večeře – Boloňská omáčka, LC placičky 

 
Pátek 2.6. 

Snídaně – Pórková pomazánka, čerstvá zelenina, LC pečivo 

Oběd – Pikantní vepřové nudličky v hořčičné omáčce, LC noky 

Večeře  - Salát z pečené dýně s trhaným kuřecím masem, mozzarellou a semínky 

 
Sobota 3.6. 

Snídaně – Žervé pomazánka s pažitkou, cherry rajčátka, LC pečivo 

Oběd – Kuřecí roláda, pečené batáty, česnekový dip 

Večeře  - Hovězí kostky na barevném pepři, LC knedlíček 

 
 
 
 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Nutriční hodnoty uvádíme na jednotlivých Freshboxech. 

Objednávky programů uzavíráme v pátek v 9 hodin ráno. 
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