
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
06.04.2020 07.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 11.04.2020 12.04.2020

Snídaně
Šunková pomazánka, 

chléb, pečivo, bílá káva 
nebo čaj/1,7/

 Chléb, pečivo, 
pomazánkové máslo, 

vařené vejce, bílá káva 
nebo čaj/1,3,7/

 Obložený talířek s 
uzeninou a sýrem, máslo, 
chléb, pečivo, bílá káva 

nebo čaj/1,7/

Smetanový jogurt, džem, 
chléb, máslo, pečivo, bílá 

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

káva nebo čaj/1,7/
Vánočka, máslo, džem, 
pečivo, chléb, bílá káva 

nebo čaj /1,3,7/
Sýrová pomazánka, chléb, 
pečivo, káva nebo čaj/1,7/

Přesnídávka Ovocný kompot Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablkovo mrkvová 

přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj/7/ Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Hovězí vývar s rýží/1,9/ Jemná zeleninová/1,7,9/ Kmínová polévka Špenátová polévka s 
krutony/1,3,7/

Luštěninová polévka se 
zeleninou/1/

Kapustová se slaninou/1/ Kuřecí vývar se zeleninou 
a nudlemi

Menu oběd 1
Vepřová pečeně, fazolové 

lusky, vařené 
brambory/1,3,7/

Dančí ples se šípkovou 
omáčkou, karlovarský 

knedlík/1,3,7/

Zeleninová směs s  
vepřovým masem a 
bramborami/1,3,7,9/         

Drůbeží perkelt, dušená 
rýže/1/

Balkánská kotletka 
gratinovaná se sýrem, 
opečené brambory/1,7/

Smažené rybí filé, vařené 
brambory s 

máslem/1,3,4,7/

Pečený králík na česneku, 
mrkev s růžičkovou 

kapustou,vařené 
brambory/1/

Menu oběd 2
Hrachová kaše s cibulkou, 

vařené vejce, kyselá 
okurka/1,3,10/

Zeleninový salát se sýrem, 
vícezrnné pečivo/1,7/

Dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémem 

/nedoporučeno 
objednávat pro dietu 

č.9//1,3,7/

Kočičí tanec-vařená čočka 
s kroupami/1/

Krupicová kaše s kakaem, 
máslem/1,7/

Nádivka s uzeným 
masem/1,3,7/

 Fazole s pikantní 
zeleninou, pečivo/1,9/

Dezert Okurkový salát Ovoce Perníček/1,3,5,6,7,8/ Mražený dezert/3,7/ Ovocný kompot Zelný salát s kukuřicí Sušenka/1,3,5,6,7,8/

Svačina Termix/7/ Karamelový biskvit /1,3,7/          Pečivo, máslo, 
mléko/1,3,7/ Jidáš nebo makovka/1,3,7/ Vícezrnný chléb se sýrem, 

rajče/1,7/
Dezert s vanilkovým 

pudinkem/7/
Pečivo s mlékem/1,3,7/

Večeře

Pečené brambory ve 
slupce na bylinkách s 

kukuřicí, červenou 
cibulkou a zakysanou 

smetanou/3,7/

Hovězí vývar se zeleninou, 
játrovými knedlíčky a 

vlasovými nudlemi/1,3,7,9/
Gothaj s cibulí a octem, 

chléb/1,6/
Pomazánka z pečeného 

masa, pečivo/1,7/
Ušelo-mléčná kaše s 

krupicí a skořicí/1,3,7/
Milánské těstoviny s 
rajčatovou omáčkou, 

sýr/1,7,9/
Škvarková pomazánka s 
jarní cibulkou, chléb/1/

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 6.4.2020 do 11.4.2020

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:


