
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 15.01.2022 16.01.2022

Snídaně
Sýr, máslo, chléb, 
pečivo, káva nebo 

čaj/1,7/

Vánočka, chléb, pečivo, 
máslo, med nebo džem, 
bílá káva nebo čaj/1,3,7/

Paštiková pomazánka s 
máslem,  pečivo, bílá 
káva nebo čaj/1,3,7/

Vajíčková pomazánka, 
chléb, pečivo,čaj

Jemný salám, plátkový 
sýr, máslo, pečivo, káva 

nebo čaj/1,3,7/

Kobliha plněná 
džemem, bílá káva nebo 

čaj/1,3,7/

Šunková pomazánka, 
chléb, čaj nebo bílá 

káva/1,7/

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní 

nabídky Jablečný kompot Ovoce dle denní 
nabídky

Polévka oběd Gulášová/1,9/ Hovězí s masovými 
knedlíčky/1,3,7,9/ Luštěninová/1,9/ Kmínová se zeleninou a 

vejcem/1,3,9/
Šumavská 

bramboračka/1,9/ Hovězí vývar s rýží/1,9/ Frankfurtská/1,3,7/

Menu oběd 1

Pečená krkovička 
podávaná s 

bramborovými knedlíky 
a kysaným zelím/1,10/

Smažená kuřecí kapsa, 
vařené brambory 

maštěné máslem/1,3,7/

Štěpánská hovězí 
pečeně,dušená 

rýže/1,3,7/

Zeleninový karbanátek, 
vařené brambory, 

tatarská omáčka/1,3,7/

Krůtí maso na paprice, 
houskový knedlík/1,3,7/

Pečené kuře na 
zbojnický způsob, 

těstoviny/1,3/               

Maso dvou barev se 
zeleninou, opékané 
brambory/1,3,7,10/

Menu oběd 2 Zeleninové lečo, 
ličenský chléb/1,3/

Bramborové noky s 
kakaem, přelité 
máslem, cukr 
nedoporučeno 

objednávat pro dietu 
č.9/1,3,7/

Houbový bulgur se 
smetanou/1,7/

Tvarohové knedlíky s 
ovocnou náplní sypané 
skořicí nedoporučeno 
objednávat pro dietu 

č.9/1,3,7/

Těstoviny s italskou 
omáčkou a sýrem/1,3,7/

Grilovaný hermelín, 
petrželkové brambory/7/

Šopský salát s 
toastem/1/

Dezert/salát Míchaný salát Okurkový salát  Salát z červené řepy Perníček/1,3,5,6,7,8/ Ovocný kompot Mrkvový salát s 
ananasem

Čokoládový biskvit s 
kokosem/1,3,7,8/

Svačina Karamelový piškot/1,3/ Vícezrný chléb se 
sýrem/1,7/

Selský rohlík, 
pomazánkové máslo, 

mléko/1,3,7/
Tvarohový dezert s 

piškoty/1,7/ Jahodová přesnídávka Jablečný závin/1,3/ Pečivo, tavený sýr, 
rajče/1,3,7/

Večeře Masová směs se 
zeleninou, chléb/1,7,9/

Šunkový salám,   
pomazánkové máslo, 

chléb/1,7/
Sýrový talířek, máslo, 

chléb, pečivo/1,7/
Těstovinový salát se 

zeleninou a šunkou/1,3/
Sekaný 

řízek"Flamendr",  
chléb/1,3,7,10/

Halušky se smetanovou 
omáčkou a anglickou 

slaninou/1,3,7/

Kuřecí nářez, pečivo, 
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 10.1.2022 do 16.1.2022

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"). Veškeré pokrmy jsou určené k přímé spotřebě bez skladování.     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


