
SENIORCENTRUM            

ŠTĚRBOHOLY

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
24.9.2018 25.9.2018 26.9.2018 27.9.2018 28.9.2018 29.9.2018 30.9.2018

Jemné párky s hořčicí, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Kobliha plněná marmeládou                              
káva s mlékem nebo čaj

Vajíčková pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Žervé s pažitkou,sýrem                                
a rajčaty                                             

bílá káva nebo čaj

    Makový loupák                         
s perlou                    

a džemem,                                      
bílá káva nebo čaj

Obložený talířek                                                     
s uzeninou a sýrem, perlou, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Tuńáková pomazánka,chléb,                                          
káva nebo čaj

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

Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Domácí hruškové pyré Sladká tyčinka Bobík Ovoce dle denní nabídky Bílý jogurt s  ovocnou 
marmeládou

9 7

Špenátová polévka                          
se smetanou

Kuřecí polévka s rýží                          
a zeleným hráškem Pórková s vejcem

Drůbeží vývar                                                           
s krupicovým kapáním                               

a zeleninou
Žampionový krém Hovězí vývar                                                 

se zeleninou a nudlemi
Brokolicová polévka                

s houskovými krutony

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

Kuřecí roláda s nádivkou,                                    
petrželkové brambory

Hovězí kostky                              
s cizrnou                   

a čerstvou bazalkou                        
dušená rýže

Vepřové na smetaně,                                         
houskové knedlíky

Kuřecí smažený řízek,                                               
bramborová kaše,okurka

Debrecínská hovězí pečeně,                                                         
houskové knedlíky                                     

Na rozmarýnu pečená 
vepřová plec protýkaná 

mrkví, šťouchané brambory                                                           

Kuře pečené                            
se zeleninou                
dušená rýže

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

Cizrnová kaše se sázeným 
vejcem a grilovanou 

zeleninou

Sojové maso na rajčatech,                                  
opečené brambory

Rybí filé pečené v leču s jarní 
cibulkou,                   

petrželkové brambory

Těstovinový salát se šunkou 
a zeleninou,                

pečivo

Lívance s lesními plody a 
zakysanou smetanou         

nedoporučujeme pro dietu 
č.9 

Bramborové nočky                                             
se sýrovo smetanovou 
omáčkou s bylinkami

Vločková kaše                             
s mlékem, skořicí, borůvkami                                     
a banánem nedoporučujeme 

pro dietu č.9

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

Ovocný kompot Řecký salát s olivami                           Kakaový řez                                     
s marmeládou

Mrkvový salát                                 
s broskvemi

Rajčatový salát Ovocný kompot Špaldový biskvit                                             
s ořechy

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

Mléčná rýže s kakaem Ovocná bublanina Obložený šunkový chlebíček Termix Jogurtový biskvit Pudinkový dezert Zmrzlina

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

Obložený talířek                                                 
s uzeninou a sýrem,perlou, 

pečivo
Pařížský salát,pečivo Toasty s masovou směsí a 

zeleninou,posypané sýrem
Šumavský sulc s octem a 

cibulí,chléb
Kuřecí nudličky se 

zeleninou,hrášková rýže
Turistická pomazánka                                       

s pečivem
Těstoviny Bolognese,                                             

strouhaný sýr

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

Bílý jogurt, plátek chleba Mrkvovo jablečná 
přesnídávka, tmavé pečivo

Tmavé pečivo                                           
s pomazánkovým máslem                           

a rajčetem
Dietní šunka,celozrné pečivo 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 24.9.2018 do 30.9.2018

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:

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:


