
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
22.3.2021 23.3.2021 24.3.2021 25.3.2021 26.3.2021 27.3.2021 28.3.2021

Snídaně
Pomazánka z kuřecího 

masa, chléb, pečivo, bílá 
káva nebo čaj/1,3,7,10/

Koláč s ovocnou náplní, 
bílá káva nebo čaj, chléb, 

pečivo, máslo/1,3,7/

Paštiková pomazánka, 
chléb, pečivo, káva nebo 

čaj/1,3,7/

Makovka, máslo, džem 
nebo med, kakaový nápoj 

nebo čaj/1,3,7/

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

čaj/1,3,7/

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

nebo čaj/1,3,7/

Šunkovo-sýrová 
pěna,chléb, pečivo, bílá 

káva nebo čaj/1,7/

Přesnídávka Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Domácí jablečný kompot 
se skořicí a medem Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Hovězí vývar se zeleninou 
a drobením/1,3,,7,9/ Selská/1,3,7,9/ Kuřecí vývar s 

kapáním/1,3,7,9/
Dýňový krém se 

zakysanou 
smetanou/1,3,7/

Luštěninová s opečenou 
cibulkou/1,9/

Slepičí vývar se zeleninou  
a těstovinami/1,3,7,9/  

Jemná cibulová polévka  s 
petrželkou /1,7/

Menu oběd 1
Segedínský vepřový 

guláš, houskové 
knedlíky/1,3,7,10/

Smažený karbanátek, 
bramborová kaše /1,3,7/             

Vepřová plec v mrkvi, 
petrželkové brambory /1,3/

Klokaní masová směs 
"SKIPPY", hranolky/1,3/

Pastýřská kapsa, dušená 
rýže/1,3/

Pečené masové koule v 
rajské omáčce, 
těstoviny/1,3,7/

Pečená krkovička na 
selský způsob, smetanový 

špenát,bramborové 
knedlíky/1,3,7/

Menu oběd 2
Špagety se slaninou ve 
smetanovo omáčce s 

parmezánem/1,3,9/
Zeleninový salát s čočkou, 

chléb/1,9/

Žemlovka s jablky a 
tvarohem /nedoporučeno 

objednávat pro dietu 
č.9//1,3,7/

Smažené hranolky sypané 
sýrem se zelným salátem 

a tatarskou 
omáčkou/3,7,10/

Zapečené brambory s 
bretaňskou zeleninou/3,7/

Krupicová kaše s kakaem, 
máslo/1,7/

Pikantní rizoto se 
zeleninou, sýr, kyselá 

okurka/7,9,10/

Dezert/salát Perníček/1,3,5,6,7,8/ Okurkový salát Ovocný kompot Salát z červené řepy Salát ledový s rukolou a 
rajčaty    Ovocný kompot Zelný salát s koprem

Svačina Selský rohlík, máslo/1,3,7/ Šlehaný tvaroh/7/ Listový šáteček/1,3,7/ Míchaný zeleninový salát Vícezrnný chléb, 
máslo/1,3,7/ Pudinkový dezert/7/ Špaldový biskvit/1,6/

Večeře
Rajčatový salát s 

uzeninou a majonézou, 
chléb/1,3,7,9,10/

Vepřová pečínka 
podávaná s chlebem/1/

Šťouchané brambory s 
cibulkou a smetanou/7/

Gothaj s cibulí a octem, 
chleba/1/

Bitky po kozácku s 
kyselou okurkou, 
chleba/1,3,7,10/

Gulášová polévka/1,10/
Chléb, pomazánkové 

máslo, tavený sýr, 
rajče/1,7/

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 22.3.2021 do 28.3.2021

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:


