
SENIORCENTRUM         

ŠTĚRBOHOLY

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
30.04.2018 01.05.2018 02.05.2018 03.05.2018 04.05.2018 05.05.2018 06.05.2018

Kapsa s tvarohem, kakao nebo 
čaj

Pomazánka z dušené 
šunky,zelenina, pečivo,                    

bílá káva nebo čaj

Šunkovo sýrový talířek                    
se zeleninou, pečivo                          

bílá káva nebo čaj
 Paštika s máslem,                                        

káva nebo čaj
Turistický salám s uzeným 

sýrem a zeleninou, pečivo, bílá 
káva nebo čaj

Sýrová pomazánka,krájená 
zelenina,pečivo,                    

káva s mlékem nebo čaj

Obložený talířek                                     
s uzeninou a  taveným sýrem, 

pečivo,                                        
bílá káva nebo čaj

1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Mléčný nápoj Bobík Ovoce dle denní nabídky Mrkvovo jablečná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Tvarohová tyčinka

9

Česneková s bramborami a 
majoránkou

Drůbeží vývar                          
se zeleninou a  vlasovými 

nudlemi
Kmínová s vejcem Kuřecí kaldon se zeleninou a 

opečenými krutony
Kapustová s praženou 

anglickou slaninou

Uzený  vývar                                          
se zeleninou a smaženým 

hráškem
Zelná s paprikou

1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,7,9

Bramborové knedlíky                    
s uzeným masem a kysaným 
zelím se smaženou cibulkou

Bratislavské kuřecí nudličky                                               
se zeleninou a smetanovou 

omáčkou, těstoviny,pivo
Sekaná pečeně                          

s bramborovým salátem
Jitrnice,                                

kysalé zelí,                                            
vařené brambory

Pečená vepřová kýta              
po burgundsku, houskový 

knedlík
Hovězí pečeně                         

na žampionech, dušená rýže
Smažený vepřový řízek, 

bramborová kaše, kyselá 
okurka

1,3,10 1,3,7,9 1,3,6,7,9,10 4,7 1,3,7,9 1 1,3,7,10

Rybí filé pečené na kmíně,                                                   
vařené brambory,                          

míchaná zelenina na másle 

Fazolové lusky na kyselo                                          
se smetanou,                          

vařené brambory,pivo
Ragú z červených fazolí                      

s mexickou zeleninou, chléb
Jablková žemlovka s tvarohem 

a rozinkami zapečená 
bílkovým sněhem

Strapačky s uzeným masem a 
zelím

Lasagne se zeleninou, 
drcenými rajčaty zapečené 

sýrem               

Koprová omáčka                        
s vařeným vejcem                                

a houskové knedlíky

1,3,7 1,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7 1,3,7,9 1,3,7

Ovocný kompot Salát z čínského zelí                        
s kukuřicí a paprikami Ovocný salát Okurkový salát nebo kompot Ořechový řez Mrkvový salát Makovník se švestkami

1,3,6,7,8 1,3,7,8 7

Biskvit ze zeleného čaje Ovocná přesnídávka,houska Karamelový biskvit
Vdolek s povidly                            

a sladkou zakysanou 
smetanou

Dezert z tvarohu                  
s lesním ovocem                                Ovocný jogurt,rohlík Pudinkový dezert

1,3,7,9 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7

Bavorská klobása                       
s křenem a hořčicí, pečivo

Drůbeží tlačenka s octem a 
cibulkou,chléb

Franfurtská polévka s párky a 
bramborami,pečivo

Míchána vejce na cibulce                       
s  pažitkou a šunkou, pečivo

Drůbeží salát s hráškem, 
pečivo

Taštičky plněné špenátem 
a mozzarellou se sýrovou 

omáčkou
Tuňáková pomazánka s vejci, 

pečivo                                      

1,3,7,10 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7 1,3,7,9 1,3,7 1,3,4,7,9

Bílý jogurt, tmavé pečivo
 Tmavé pečivo s 

pomazánkovým másle a 
rajčetem

Tmavé pečivo                                           
se strouhaným sýrem                          

a máslem
Chléb s máslem                                             

a vařeným vejcem
Plátkový sýr s jablkem, tmavé 

pečivo Žervé se zeleninou, chléb Tmavé pečivo s dietní šunkou 

1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7

ŠÉFKUCHAŘ                   
Pavel Znamenáček

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                        
veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách pokud 

není stanoveno jinak

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Druhá večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Svačina

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Salát / Dezert

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 2

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 1

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Polévka oběd

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny:

Přesnídávka

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

JÍDELNÍ LÍSTEK od 30.4. 2018 do 6.5. 2018

Snídaně

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:


