
SENIORCENTRUM         

ŠTĚRBOHOLY                    

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
01.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 05.04.2019 06.04.2019 07.04.2019

Marmeládové máslo,chléb,                                    
bílá káva nebo čaj

Šunkový talířek                                         
s taveným sýrem a zeleninou                                      

bílá káva nebo čaj
Sýrová pěna s pažitkou, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Obložený talířek s 
Herkulesem                 

a  uzeným sýrem,Flora,  
krájená zelenina,chléb,                               

Paštika s máslem a 
kudrnkou,zelenina, pečivo, 

bílá káva nebo čaj
Vánočka,Flora,marmeláda,                                      

kakao nebo čaj
Šlehaná niva s Lučinou,krájená 

zelenina, 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 Čokoládová tyčinka Ovoce dle denní nabídky Hruškové pyré s mrkví Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj Bobík Ovoce dle denní nabídky

1,3,7 7

Slepičí vývar s                          
rýží a hráškem Gulášová polévka Hovězí vývar se zeleninou a 

nudlemi
Kulajda s brambory a vejcem

Kuřecí vývar se bylinkovým 
kapáním

Jemný brokolicový krém                         
s opečenými houstičkami                    

na másle
Drůbeží vývar se zeleninou                     

a vaječnou sedlinou

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

Vepřová výpečky, přírodní 
šťáva, bramborové knedlík, 

smetanový špenát, pivo

 Hovězí maso na slanině,                         
rýže

Plněná paprika                                      
s rajskou omáčkou,                            

těstoviny

Svíčková hovězí pečeně,                                             
houskové knedlíky

Vepřová kýta na houbách, 
dušená rýže                                 

pivo

Krůtí guláš,                                                 
vařené těstoviny

Vepřové kostky s omáčkou ze 
smetany a bylinek,           

šťouchané brambory                     

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

Špagety s omáčkou z 
drcených rajčat s 

bazalkou,sýr

Smažený sýr Eidam,                                            
vařené brambory,                                  
tatarská omáčka

Bramborové noky se 
žampionovou omáčkou,                                               

sypané parmazánem
Treska na bylinkách a citronu,                                                               

vařené brambory

Míchaný zeleninový salát s 
balkánským sýrem a                                          

kuřecím masem,                                           
tmavé pečivo

Fazolové lusky se smetanou 
na kyselo,                    

vařené brambory

Taštičky plněné 
tvarohem,přelité máslem a 

sypané cukrem                     
nelze objednat pro dietu č.9  

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

Zelný salát Koláč ze zeleného čaje Mandarinkový kompot Jablečný koláč Čokoládová buchta s 
marmeládou Mrkvový salát s broskvemi Míchaný salát

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

 Perník s ovocnou náplní Mléčný dezert s marmeládou Karamelový biskvit Termix
Dezert ze zakysané smetany                                           

a lesním ovocem Bublanina s drobenkou Ovocný jogurt

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

Kuřecí salát míchaný se 
zeleninou,houska            

Květákový mozeček s 
vařenými bramborami

Piškotová buchta s 
vanilkovou omáčkou a 

ovocným žahourem
Ruské vejce,rohlíky

Obložený talíř s turistou              
a sýrem,                          

zelenina, pečivo

Jemná telecí klobása s 
křenem a  hořčicí,                                     

chléb
Dušená zelenina na 

másle,celozrné pečivo

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

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 1.4. 2019 do 7.4. 2019

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:


