
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 17.01.2021

Snídaně
Sýrová pomazánka, chléb, 

pečivo, bílá káva nebo 
čaj/1,7/

Koláč vázaný, kakao nebo 
čaj, chléb, pečivo, 

máslo/1,3,7/

Šunková pěna, pečivo, 
chléb, káva s mlékem 

nebo čaj/1,7/

Chléb, pečivo, máslo, 
tavený sýr, bílá káva nebo 

čaj/1,7/

Obložený talířek s 
uzeninou, chléb, pečivo, 

máslo, bílá káva nebo 
čaj/1,7/

Loupák,džem nebo med, 
kakao nebo čaj, chléb, 

pečivo, máslo/1,3,7/                                 

 Šunkový salám, máslo, 
chléb, pečivo, bílá káva 

nebo čaj/1,7/

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Jablka s banánem a  
jogurtem/1,7/

Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a 
kapáním/1,3,7,9/

Květáková polévka s 
podmáslím a 

petrželkou/1,7/
Hráškový krém/1,7/ Hovězí vývar s rýží 

/1,3,7,9/                   
Jarní zeleninová/1,9/ Krupicová s 

vejcem/1,3,7,9/
Staročeská 

bramboračka/1,9/

Menu oběd 1
 Moravský vrabec, 

houskové knedlíky, zelí 
kysané/1,3,7,10/

Vepřová kotletka 
zapečená se sýrem a 

omáčkou z hlívy ústřičné, 
těstoviny/1,3,7/

Nugety z aljašské tresky, 
vařené brambory, tatarská 

omáčka/1,3,4,7/
Hovězí ragú na víně, 
bramborové pyré/1,7/

Drůbeží nudličky v sýrové 
omáčce, dušená rýže/1,7/

Vepřový plátek na 
smetaně, houskový 

knedlík/1,3,7/

Kuřecí kousky se 
zeleninou, vařené 

brambory, tatarská 
omáčka/1,3,7/

Menu oběd 2 Celerový salát s kuřecím 
masem, pečivo/1,3,9/

Fazolové chilli se 
zeleninou,chléb/1,9/                        

Ledvinky po uhersku, 
dušená rýže/1/

Zeleninový salát s 
tuňákem a jogurtovým 

dresinkem, pečivo/1,3,7,4/

Bramborové nočky přelité 
mixovanými jahodami a 
máslem /nedoporučeno 

objednávat pro dietu. 
č.9//1,3,7/ 

Čínská zeleninová směs, 
dušená rýže/1,7,9/

Dukátové buchtičky se 
šodó/nedoporučeno 

objednávat  pro dietu č.9/ 
/1,3,7/

Dezert Čokoládové oplatky/1,3,7/ Zeleninový salát s rukolou Hlávkový salát se zálivkou Ovoce Ovocný kompot Perníček/1,3,5,6,7,8/ Ovocný kompot

Svačina Ovocná přesnídávka Pečivo, máslo, mléko/1,7/ Jahody se zakysanou 
smetanou/7/

Pudinkový dezert/7/ Vícezrnný chléb, tavený 
sýr, rajče/1,7/ Ovocný jogurt/7/ Piškotová bábovka, 

káva/1,3/

Večeře Boloňské těstoviny 
zapečené se  sýrem /1,7/

Rybičková pomazánka, 
pečivo/1,4,7/

Francouzské brambory s 
čalamádou/1,3,7/

Pomazánka z pečeného 
masa, 

okurka,pečivo/1,7,10/
Míchaná vejce na cibulce, 

pečivo/1,3,/ Kulajda/1,3,7/
Chléb, pomazánkové 
máslo, sýr, rajče/7/

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 11.1.2021 do 17.1.2021

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:


