
PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ  

.vznikla ve snaze usnadnit hostům výběr a zlepšit přehlednost jídelních 
lístků. Tato pravidla se s malými rozdíly používají ve všech vyspělých 
státech světa. Nelze je omezovat jen na pořadí pokrmů a jejich vnitřní 
sled, protože při posuzování jídelních lístků sledujeme také pestrost 
nabídky použitých surovin, úpravy pokrmů a dodržování zásad správné 
výživy. 
  
Podle těchto pravidel uvádíme pokrmy na jídelním lístku v následujícím 
pořadí:  
- studené předkrmy (saláty, plněné zeleniny a ovoce, výrobky z vajec, 
výrobky z ryb, výrobky z masa, smíšené předkrmy a speciality)  
- polévky (vývary, zahuštěné - bílé polévky, zvláštní a speciální polévky) 
- teplé předkrmy (z ryb, masa, vajec, zeleniny, hub, těstovin, rýže, 
speciality) 
- ryby (sladkovodní, mořské, korýši, lasturovci) 
- drůbež (hrabavá a vodní - řadíme dle velikosti) 
- zvěřina (pernatá, srstnatá, nízká, spárkatá, vysoká, černá)  
- dětské pokrmy 
- lehká a zdravotní jídla (dietní pokrmy)  
- speciality (dne, šéfa kuchyně, provozovny, oblasti, kraje, země atd.) 
- hotové pokrmy (dle druhu masa - hovězí, telecí, vepřové, mleté, 
skopové a droby, bezmasé) 
- pokrmy na objednávku (v pořadí jako u hotových pokrmů) 
- zeleninové pokrmy (běžné, speciality, mohou být součástí hotových 
pokrmů nebo pokrmů na objednávku) 
- přílohy, kompoty, saláty  
- studené pokrmy (studené pečeně, drůbež, smíšené pokrmy, 
uzenářské výrobky, speciality) 
- sýry (krémové, tvrdé, plísňové) 
- teplé moučníky (v pořadí podle způsobu úpravy) 
- studené moučníky (zákusky, pudinky, krémy) 
- zmrzliny (poháry, bomby, speciality) 
- ovoce (domácí, dovážené, ovocné saláty) 
 
 
Teplé pokrmy řadíme ještě uvnitř jednotlivých druhů podle způsoby 
úpravy v tomto pořadí: 
- vařené 
- zadělávané 
- dušené 
- zapékané 



- pečené  (na grilu, v papilotě, v alobalu) 
- smažené  
 
Z reklamních důvodů nebo podle charakteru střediska mohou být 
některé skupiny pokrmů zvýrazněny, rovněž mohou být uvedeny zvlášť 
pokrmy dohotovované u stolu hosta, pokrmy pro dvě osoby a pokrmy 
cizích kuchyní. V některých restauracích jsou jednotlivé skupiny 
sloučeny, případně vynechány úplně. V lepších podnicích je to naopak.  
Součástí jídelního lístku může být nabídka poledních menu, která se 
potom uvádějí na lístku jako první. 
 


