
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.3.2021 30.3.2021 31.3.2021 1.4.2021 2.4.2021 3.4.2021 4.4.2021

Snídaně
Tuňáková pomazánka, 

pečivo, bílá káva, 
pečivo/1,3,7/

Pečivo, chleba, 
pomazánkové máslo s 
pažitkou, kakao nebo 

čaj/1,3,7/

Obložený talířek se sýrem 
a uzeninou, pečivo, bílá 

káva nebo čaj/1,7/

Jidáš, pečivo, máslo, 
džem nebo med, káva, bílá 

káva, čaj/1,7/

Pomazánka sýrová, chléb, 
pečivo, bílá káva, nebo 

čaj/1,7/

Mazanec s 
rozinkami,chléb, máslo, 

džem nebo med, kakaový 
nápoj nebo čaj/1,3,7/

Sýrová variace, máslo, 
chléb, pečivo, bílá káva 

nebo čaj/1,3,7/

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablečný kompot se 
skořící Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky

Polévka oběd Kapustová se 
slaninou/1,9/

Hovězí polévka s játrovou 
rýží/1,3,7,9/ Bramborová/1,7,9,10/

Hráškový krém se 
zakysanou 

smetanou/1,7,9/

Drůbeží vývar s 
drožďovými nočky/1,3,7,9/ 

Jemná zeleninová s 
žemlovými krutóny/1/

Hovězí vývar se zeleninou 
a nudlemi/1,3,9/

Menu oběd 1
Vepřové nudličky se 

šunkou ve smetanové 
omáčce, dušená rýže/1,3/

Sekaná pečeně, 
bramborový salát/1,3,7,9/

Plzeňský vepřový 
guláš,houskové 
knedlíky/1,3,7/

Pečená krkovička, dušený 
špenát, vařené brambory s 

petrželkou/1,3,7/

Pečené kuřecí stehno na 
kmíně, šťouchané 

brambory na cibulce/1,7/

Vepřová plec na houbách, 
těstoviny/1,3/

Hovězí maso vařené, 
koprová omáčka, 

houskové knedlíky/1,3,7/

Menu oběd 2
Kuskus s restovanou 

zeleninou sypané 
sýrem/1,3/

Brambory zapékané s 
brokolicí, kyselá 

okurka/3,7,10/

Bavorské vdolečky s 
povidly a tvarohem 

/nedoporučeno 
objednávat pro dietu 

č.9//1,3,7/

Velikonoční nádivka s 
bylinkami podávaná s 

vařenými 
bramborami/1,3,7/

Bramborové šišky s 
mákem, cukrem a přelité 

máslem/1,3,7/

Ušelo-mléčná kaše s 
krupicí a skořicí přelitá 

máslem/1,3/
Zapečené fleky se sýrem a 

zeleninou/1,7,9/

Dezert/salát Karamelový koláč/1,3,7/ Okurkový salát Ovoce Ovocný kompot Rajčatový salát s cibulkou Ovocný kompot Oplatka/1,3,5,6,7,8/

Svačina Chléb s máslem, 
mléko/1,7/ Ovocný jogurt/7/

Ličenský rohlík, 
pomazánkové 
máslo/1,3,6,7/

Piškotová bábovka/1,3/, Koláč s kokosem/1,3,7/ Dalamánek se sýrem/1,3,7/ Ovocná přesnídávka

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

Játrová paštika,máslo, 
chléb, pečivo/1,3,7/

Těstovinový salát s 
dušenou zeleninou na 

másle/1,3,7/

Tradiční velikonoční, 
vaječná tlačenka, 

chléb/1,3,9,10/
Brambory s tvarohem, 
pažitkou a máslem/7/ Frankfurtská polévka/1,7/

Chléb se sádlem a 
cibulkou nebo s máslem a 

džemem/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 29.3.2021 do 4.4.2021

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 stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


