
SENIORCENTRUM                      

ŠTĚRBOHOLY

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
21.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018 26.05.2018 27.05.2018

Turistická 
pomazánka,zelenina, chléb,                                    

bílá káva nebo čaj
Kobliha plněná džemem,                    

bílá káva nebo čaj
Míchaná vejce na cibulce, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Obložený talířek se šunkou                         
a sýrem, máslo,krájená 

zelenina,pečivo                             
bílá káva nebo čaj

Vídeňské párky s hořčicí, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Loupák s máslem                             
a džemem,                                      

kakaový nápoj nebo čaj

Tuňáková pomazánka               
s vajíčkem, krájená zelenina,  

pečivo,                                     
bílá káva nebo čaj

1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,4,7

Ovoce dle denní nabídky Domácí jablkové pyré Zelenina dle denní nabídky Tvarohová tyčinka Bobík Zelenina dle denní nabídky Mléčný nápoj Ovoce dle denní nabídky

9 9

Slepičí vývar se zeleninou                      
a vlasovými nudlemi

Francouská bílá cibulová 
polévka s máslovými krutony

Hovězí vývar se zeleninou                        
a celestýnskými nudlemi

Jemný pórkový krém 
Vichyssoise s bílím vínem

Hovězí vývar se špenátovým 
kapáním

Drůbková polévka se 
zeleninou

Drůbeží vývar se zeleninou                     
a těstovinami

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

Vepřová kýta dušená, 
přírodní šťáva,bramborové 
knedlíky,dušené zelí, pivo

Hovězí po Burgunsku,                               
vařené těstoviny

Pečená špikovaná krůtí prsa,                                         
hrášek na másle,                                    
vařené brambory

Pečené kuřecí stehno s 
dijonskou omáčkou,                          

těstoviny

Budějovická vepřová kýta,                
houkové knedlíky                                

pivo

Hovězí kostky na kmíně,                           
dušená rýže

Pečená sekaná                                         
s bramborovou kaší,                   

řez sterilované okurky                      
pivo                        

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

Sladká ovesná kaše s kakaem 
a ovocem nedoporučujeme 

pro dietu č.9

Bylinková omeleta se 
špenátem,                                       

petrželkové brambory
Zeleninové srbské rizoto,                                  

sypané sýrem
Grilovaná ratatouille,                              

vařené brambory
Škubánky s mákem a 

cukrem,přelité máslem

Čočka na kyselo s vařeným 
vejcem a smaženou cibulkou, 

sterilovaná okurka

Jablečné taštičky s cukrem a 
máslem                                            

nedoporučujeme pro dietu 
č.9  

7 7,9,12 3,7,9 4,7 1,3,7,9 1,3,10 1,3,7

 Kompot Rajčatový salát Ovocný salát Míchaný zeleninový salát      s 
olivami

Domácí ořechovník Mrkvový salát s broskvemi  Karamelový biskvit

7 1,3,7 1,3,7

Medový perník s ovocnou 
náplní Hruškový koláč se skořicí Špaldový biskvit s ořechy Limetko-tvarohový koláč Banánové lívanečky se 

smetanou
Rýžový pudink se skořicí Ovocná přesnídávka, pečivo

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

 Vajíčkový salát, pečivo                                                                                 
Kuřecí frikasé                                                    

ve smetanové omáčce,                                     
dušená rýže

Franfurtská polévka s 
bramborami,chléb

Noky s rokfórovou omáčkou 
a krůtím masem

Obložený talíř s gothajem              
a taveným sýrem,                          

zelenina, bílé pečivo
Pařížský salát,pečivo

Šumavská bramborová 
polévka s houbami                               
a kapustou, pečivo

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

Bílý jogurt, plátek chleba Mrkvovo jablečná přesnídávka, 
tmavé pečivo

Tmavé pečivo                                           
s pomazánkovým máslem                           

a rajčetem
Vajíčkový chléb 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

JÍDELNÍ LÍSTEK od 21.5. 2018 do 27.5. 2018

Snídaně

Obsahuje alergeny: 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:

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: 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:

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:

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:


