
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
16.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 21.03.2020 22.03.2020

Snídaně
Vaječná pomazánka, 
chléb, pečivo, káva 

nebo čaj/1,3,7/

Sýrová pomazánka s 
lučinou a nivou, pečivo, 

chléb, bílá káva nebo 
čaj/1,3,7/

Jemný drůbeží nářez, 
chléb, pečivo, máslo, 

čaj/1,3,7/

Skořicový vrut, bílá 
káva nebo čaj, chléb, 
pečivo, máslo/1,3,7/

Rybičková pomazánka, 
pečivo, chléb, bílá káva 

nebo čaj/1,3,7/
Chléb, pečivo, sýr, bílá 

káva nebo čaj/1,3,7/
Šunka, máslo, pečivo, 
chléb,  bílá káva nebo 

čaj/1,3,7/

Přesnídávka Ovoce dle denní 
nabídky

Zelenina dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky

Zelenina dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky Ovocný kompot s dýní Ovoce dle denní 

nabídky

Polévka oběd
Zeleninový vývar s 

celestýnskými 
nudlemi/1,3,7,9/

Krupicová s 
vejcem/1,3,7,9/

Žampionová s 
pažitkou/1,7,9/

Hovězí vývar  se 
zeleninou a drobením 

/1,3,7,9/

Zeleninový krém s 
opečenou 

houskou/1,3,7,9/

Drůbeží vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi  /1,3,7,9/
Brokolicová/1,3,7,9/

Menu oběd 1

Vepřová plec na 
cikánský způsob, 

houskové 
knedlíky/1,3,7/

Španělský ptáček 
naruby, dušená 

rýže/1,3,7/

Kuřecí kousky v 
paprikové omáčce, 

těstoviny/1,3,7/

Pečená vepřová kotleta 
s restovanou zeleninou 

na másle, vařené 
brambory/1,7/

Pečené kuřecí stehno 
po moravsku, vařené 

brambory/1,10/

Těstoviny s mletým 
masem s omáčkou z 

drcených rajčat a 
zeleniny sypané 

sýrem/1,3,7/

Vepřová kýta na selský 
způsob, šťouchané 

brambory/1/

Menu oběd 2

Bramborové knedlíky s 
celou švestkou, cukrem 

a skořicí/1,7/ 
nedoporučeno 

objednávat pro dietu č.9

Zeleninový salátek s 
tuňákem a citronovým 

dresinkem/3,7/

Bramborový knedlík s 
červeným zelím a 
škvarkami/1,3,10/

Zapečené fleky s 
květákem a 

slaninou/1,3,7/

Cizrnový Kuba s 
houbami a kroupami, 
kyselá okurka, pečivo

Tvarohové taštičky s 
ovocnou náplní,  

moučkový cukr, máslo 
nedoporučeno 

objednávat pro dietu 
č.9/1,3,7/

Smetanová omáčka s 
modrým sýrem a noky

Dezert/salát Ovocný kompot Zelný salát s mrkví Perníček/1,3,5,6,7,8/ Salát z čínského zelí Ovocný kompot Ovoce Sušenka/1,3,5,6,7,8/

Svačina Pečivo, máslo, 
rajče/1,7/ Listový šáteček/1,3,7/

Vícezrnný chléb s 
pomazánkovým 

máslem/1,7/
Ovocná přesnídávka Tmavá banketka,máslo, 

mléko/1,3,7/ Čokoládový pudink /1,7/ Jogurt/7/

Večeře
Sekaná pečeně s 

hořčicí, chléb, 
okurka/1,3,7/

Tlačenka s cibulí a 
octem, chléb, pivo/1/

Šťouchané brambory s 
cibulkou a uzeným 

masem

Pomazánka ševcovský 
mls, chléb/1,3,7/

Vídeňské párky, 
hořčice, chléb /1,6,10/                                                 

Bramborová 
polévka/1,9/

Pomazánka z uzeného 
masa, chléb, 

okurka/1,7,10/

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky

                         
ŠÉFKUCHAŘ                             

JAN DOLEŽAL              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 16.3.2020 do 22.3.2020

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 stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


