SENIORCENTRUM
SENECURA ŠTĚRBOHOLY

Snídaně

JÍDELNÍ LÍSTEK od 17.1.2022 do 23.1.2022

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

17.01.2022

18.01.2022

19.01.2022

20.01.2022

21.01.2022

22.01.2022

23.01.2022

Zeleninová pomazánka z
Vaječná pomazánka s
Dušená šunka se
taveného
pažitkou,zelenina,pečivo sýrem,máslo,pečivo,bílá
sýra,zelenina,pečivo,
,káva nebo čaj (1,3,7)
káva nebo čaj(1,3,7)
káva s mlékem nebo čaj
(1,3,7,9)

Přesnídávka

Ovocná přesnídávka

Polévka oběd

Gulášová polévka(1,9)

Menu oběd 1

Debrecínka s taveným
sýrem a
máslem,zelenina,
chléb,bílá káva nebo
čaj(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Tvarohová tyčinka(1,3,7) Ovoce dle denní nabidky

Budapešťská
Talířek s Turistou a
pomazánka s kapií a
Kobliha plněná
uzeným
pažitkou,zelenina,pečivo džemem,bílá káva nebo sýrem,Flora,zelenina,chl
,káva s mlékem nebo čaj
čaj (1,3,7)
éb, bílá káva nebo čaj
(1,3,7)
(1,3,7)

Brioška(1,3,7)

Mléčný napoj bobik(7)

Ovoce dle denní nabídky

Kapustová se smetanou Uzený bujon s kroupami
(1,7,9)
a zeleninou (1,9)

Kapustová s mrkví a se
smetanou (1,7)

Česneková polévka s
bramborami a vejcem
(3,9)

Hrachová polévka s
opečenou houskou
(1,3,7,9)

Hovězí s játrovou rýží a
zeleninou(1,3,9)

Znojemská hovězí
pečeně, vařené
těstoviny(1,3,7)

Francouské
brambory,řez sterilované
okurky (1,3,7,10)

Segedínský vepřový
guláš,houskové
knedlíky,pivo (1,3,7)

Kuřecí plátek
Marengo,dušená rýže(1)

Pečená vepřová
plec,červené
zelí,vícezrné knedlíky,
pivo (1,3,7)

Máslový
řízek,bramborová
kaše,kyselá okurka
(1,3,7)

Uzená krkovice se
švestkovou
omáčkou,bramborové
knedlíky(1,3,7)

Menu oběd 2

Koprová omáčka,vejce
na tvrdo,vařené
brambory (1,3,7)

Noky s žampionovou
omáčkou a
bylinkami,sypané sýrem
(1,3,7)

Smažená
brokolice,vařené
brambory,tatarská
omáčka,pivo(1,3,7,10)
Nedoporučujeme pro
dietu č.4

Zeleninové lasagne
zapečené sýrem (1,3,7)

Fazole v tomatové
omáčce,sázené
vejce,chléb,pivo(1,3,7)
Nedoporučujeme pro
dietu č.4

Sladké tašticky sypané
tvarohem,maštěné
máslem (1,3,7)
Nedoporučujeme pro
dietu č.9

Těstovony s tomatovou
omáčkou a
bazalkou(1,3,7)

Dezert/salát

Ovocný kompot

Zeleninový salát se
sladkokyselou zálivkou

Červená řepa (10)

Rajčatový salát s
petrželkou

Domácí perník (1,3,7)

Mrkvový salát

Ovocný kompot

Svačina

Šlehaný tvaroh s kakaem
zdobený ovocem(7)

Jogurtový biskvit s
ovocem (1,3,7

Vanilkový puding(7)

Meruňková buchta
(1,3,7)

Ovocný jogurt (7)

Litý koláč s lesním
ovocem (1,3,7)

Termix(7)

Večeře

Kuřecí rizoto se
Pomazánka z pečeného
zeleninou a sýrem,kyselá
rybího filé,kyselá
okurka (1)
okurka,chléb (1,3,4,7)

Buřty na černém
pivu,chléb(1,3,7)

Třená niva s tvarohem a
pažitkou,pečivo (1,3,7)

Sýrový talířek se
zeleninou,Flora,chléb
(1,3,7)

Drůbková polévka s
pažitkou,pečivo (1,3,7)

Bramborový guláš s
uzeninou,chléb (1,3,7)

Dušená
šunka,máslo,celozrný
chléb (1,3,7)

Uzený sýr,máslo,tmavé
pečivo(1,3,7)

Tmavé pečivo se
strouhaným sýrem a
máslem (1,3,7)

Tmavé pečivo se
žervé,rajčaty a
pažitkou(1,3,7)

Ovocná
přesnídávka,celozrný
chléb (1,3,7)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Plátkový
sýr,jablko,celozrný
chléb(1,3,7)

Filírované kuřecí
prso,tmavý
chléb,zelenina(1,3,7)

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.
Na požádání lze připravit i vegetaránskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není
stanoveno jinak. U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod.
("švédský stůl")

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Kolektiv kuchyně

