
SENIORCENTRUM 

SENECURA  CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 02.01.2021 03.01.2021

Snídaně
Kobliha, chleba, pečivo, 

máslo, čaj nebo bílá 
káva/1,3,7/

Ličenský chléb s  
máslem a džemem, 
chleba, pečivo, bílá 

káva/1,3,7/

Šunka, máslo, 
chleba,pečivo, čaj nebo 

káva/1,3,7/

Tavený sýr, chleba, 
pečivo, káva nebo 
ovocný čaj/1,3,7/

Tvarohová pomazánka s 
pažitkou, chleba,pečivo, 

čaj nebo káva/1,3,7/

Vánočka, máslo, med, 
chleba,pečivo, čaj nebo 

kakao/1,3,7/

Plátkový sýr, 
máslo,chleba,pečivo, 

ovocný čaj nebo 
káva/1,3,7/

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Pečivo s mlékem/1,3,7/ Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a 
drobením/1,10/

Selská/1,3,7,10/
Hovězí vývar se 

špenátovým 
kapáním/1,3,7,10/

Kapustová/1,10/ Novoroční česnečka s 
bramborem/9/

Hrachová/1/ Jemná cibulačka/1,7/

Menu oběd 1

Pečené kuřecí stehýnko 
na jablkách a bílém víně 

s bramborovou kaší 
/1,3,7/

Vepřový guláš, houskové 
knedlíky/1,3,7/

Smažený hejk s rajčaty a 
mozzarelou, petrželkové 

brambory/1,3,4,7/

Vepřový ovar, hořčiče 
křen, chleba/1,10/

Hovězí maso na pepři, 
dušená rýže/1/

Vepřová kýta na víně, 
šťouchané brambory/1,9/

Kuřecí nudličky se  
sýrovou omáčkou, 

opečené brambory/1,7/

Menu oběd 2
Restovaná brokolice se 

slaninou s 
těstovinami/1,3,7/

Bramborové nočky 
sypané mákem, 

máslo/1,3/ 
/nedoporučujeme 

objednávat pro dietu č.9/

Žampionová rýže s 
játrovou omáčkou/1/

Bavorské hvězdice s 
tvarohem/nedoporučuje
me pro dietu č.9//1,3,7/

Čočka na kyselo, vařené 
vejce, kyselá 
okurka/1,3,10/

Široké nudle s ovocem a 
cukrem/1,3,7/      

/nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9/

Zeleninové lečo, 
pečivo/1,3,7/

Dezert/salát Míchaný zeleninový salát Koláček/1,3,7/ Ovocný kompot Perníček/1,3,7,8/ Zelný salát s kukuřicí Salát z červené řepy Sušenka/1,3,7,8/

Svačina Pečivo, máslo, 
rajče/1,3,7/ Piškotový řez/1,3,7/ Tvarohový dezert/7/ Silvestrovské 

chlebíčky/1,3,7,9,10/ Ovocná přesnídávka Pečivo s pomazánkovým 
máslem/1,3,7/ Bábovka/1,3,7/

Večeře
Sýrová pomazánka s 
hermelínem, chleba, 

pečivo/1,3,7/
Francouzské brambory, 
nakládaná zelenina/3,10/

Masovo-zeleninový toast 
s chlebem/1,7/

Slavnostní 
přípitek,obložený talířek, 

pečivo/1,7/
Frankfurtská polévka/1,7/

Masový 
karbanátek"Flamendr", 

pečivo/1,3,7,10/
Uzeninový talířek, máslo, 

chleba, pečivo

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              

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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28.12.2020 do 3.1.2021

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


