
SENIORCENTRUM                      
ŠTĚRBOHOLY

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 22.09.2018 23.09.2018

 Pomazánka s pažitkou a 
vařenými vejci,zelenina, 

pečivo                                                      
káva nebo čaj

Talířek s Herkulesem a 
uzeným sýrem,                                            

Flora,zelenina, pečivo                                                      
káva nebo čaj

Marmeládové máslo,                                  
pečivo, káva nebo čaj

 Obložený talířek                          
s Gothajem a sýrem,Flora, 
zelenina, pečivo, bílá káva 

nebo čaj

Chléb se šunkovou pěnou, 
bílá káva nebo čaj

Vánočka s Florou a džemem, 
kakao nebo čaj

Sýrovo-salámová 
pomazanka,zelenina, pečivo,                                     

káva s mlékem nebo čaj

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

Mléčný nápoj Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablkovo mrkvová 
přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Tvarohová tyčinka

9 7

Drůbeží vývar                               
se zeleninou a vaječnou 

sedlinou
Dýňový krém Hovězí vývar s celestýnskými 

nudlemi a zeleninou  Fazolová polévka s klobásou Gulášová s bramborami
Hovězí vývar                                           
se zeleninou                                                   

a kapáním
Španělská čočková polévka                                   

s rajčaty a mrkví

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

Vepřový vrabec                            
s bramborovým knedlíkem              

a dušeným špenátem,                           
smažená cibulka,pivo                            

Maďarský krůtí perkelt,                              
tarhoňa            

Smažený vepřový řízek                                      
s bramborovou kaší                                

a řezem citronu
Srbský guláš,                                        

houskový knedlík,pivo
Pečená vepřová kýta                                

hrášek na másle,                                    
vařené brambory

Vepřové švej ču žou,                                                
dušená rýže

Pečené kuře alá bažant                                  
s těstovinami

1,3,7 1,3,7,9 1,3,4,7 1,3,7,10 4,7 1,2,3,6,12 1,7

Dušená čočka                                   
se zeleninou, červenou řepou                                        

a balkánským sýrem
Fazolové lusky na smetaně,                                                   

petrželkové brambory
Nudle s mákem a 

cukrem,přelité máslem                                        
nedoporučujeme pro dietu č.9 

Pěčená plněná 
paprika,přírodní šťáva,                                     
petrželkové brambory

Sójové nudličky                                          
v paprikové smetanové 
omáčce, dušená rýže

Krupicová kaše                                          
s kakaem  a máslem 

nedoporučujeme pro dietu č.9
Halušky s bylinkami                                       
a balkánským sýrem

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

Míchaný zeleninový salát                                   
se sladkokyselou zálivkou Zelný salát Kompot Makový řez Salát Coleslaw Vídeňský čokoládový řez                  

s marmeládou Červená řepa

10 7 1,3,7 9 1,3,7 13

Termix Ořechová buchta s tvarohem Chlebíček se šunkou a 
zeleninou

Šlehaný tvaroh                                  
s dušenými  jablky                           

se skořicí
Biskvit ze zeleného čaje s 

ovocnou náplní Ovocný jogurt Zmrzlina                      

1,3,7,13 7 1,3,7 7 1,3,7 1,3,7 7

Párkový salát,pečivo Kuřecí kostky na kari,                                           
dušená rýže

Ruské vejce se šunkou,                          
pečivo

Kuřecí nudličky se sýrovou 
omáčkou,těstoviny

Drůbeží tlačenka s octem a 
cibulí,chléb

Franfurtská polévka s 
bramborami,pečivo

 Těstovinový salát                             
se zeleninou a kuřecím 

masem,houska

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

Chléb se žervé a rajčetem Ovocná přesnídávka,tmavé 
pečivo

Tmavé pečivo s lučinou                            
a strouhaným sýrem Plátkový sýr s ovocem,pečivo Bílý jogurt s dia marmeládou, 

tmavé pečivo
Tmavé pečivo s dietní šunkou                                     

a salátovou okurkou Vajíčkový chléb

1,7 1 7 7 1,7 1 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:

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 17.9.2018 do 23.9. 2018

Snídaně

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


