
SENIORCENTRUM 

SENECURA CHRUDIM

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 22.01.2022 23.01.2022

Snídaně Kapsa plněná pudinkem, 
kakao nebo čaj/1,3,7/

Chléb s pomazánkovým 
máslem s pažitkou a 

vařeným vejcem, bílá káva 
nebo čaj/1,3,7/

Turistická pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj/1,7/
Uzený sýr, máslo,rajče, 

káva nebo čaj/1,3,7/
Šunka,máslo, chléb, bílá 

káva nebo čaj/1,7/
Pomazánka ze 

smetanového sýra, pečivo, 
bílá káva nebo čaj/1,7/

Vánočka, máslo, med nebo 
džem, bílá káva nebo 

čaj/1,3,7/

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka                     

Polévka oběd Čočková/1,7/ Uzený bujón s česnekem, 
bramborami a vajíčkem/3,9/ Dršťková/1,7/ Hovězí vývar se 

strouháním/1,3,7,9/
Zeleninový krém s 
kapáním/1,3,7,9/ Krupicová s vejcem/1,3,9/ Hrachová/1,9/

Menu oběd 1 Kuřecí jatýrka na cibulce, 
dušená rýže/1/

Svíčková na smetaně s 
houskovým 

knedlíkem/1,3,7/

Smažený květák, 
petrželkové brambory, 
tatarská omáčka/1,3,7/

Pečený vepřový bůček, 
kysané zelí, bramborový 

knedlík/1,3,7,10/
Čevabčiči, vařené 

brambory, hořčice/1,3,7,10/
Vepřové kostky na slanině, 

dušená rýže/1/
Smažený kuřecí řízek, 
vařené brambory/1,3,7/

Menu oběd 2 Bramborový guláš s 
uzeninou, chléb/1/

Široké nudle s tvarohem a 
máslem nedoporučeno 
objednávat pro dietu 

č.9/1,3,7/

Rizoto s vepřovým masem, 
kyselá okurka/1,3,9,10/

Ledový salát s okurkou a 
zakysanou smetanou, 

pečivo/1,7/
Vařené brambory, dušený 

špenát, vejce/1,3,7/

Těstovinový nákyp s 
ovocem nedoporučeno 

objednávat pro dietu 
č.9/1,3,7/

Bramborové noky se 
smetanovo - šunkovou 

omáčkou, sýr /1,3,7/

Dezert/salát Sušenka/1,3,5,6,7,8/ Ořechový dezert/1,3,7,8/ Ovoce  
Čokoládový biskvit s 

kokosem/1,3,7/
Rajčatový salát       Zelný salát s mrkví Ledový salát se zálivkou

Svačina Toast, máslo, med/1,3,7/ Banán s čokoládovou 
polevou/3,7/

Pudink/7/ Jogurt/7/ Kobliha /1,3,7/
Sandwich, máslo, 

mléko/1,3,7/ Listový šáteček/1,3,7/

Večeře Sýrová pomazánka s 
česnekem, chléb /1,3,7/

Chlebová smaženka s 
cibulkou a hořčicí/1,3,7,10/

Obložený chléb masovou 
směsí, krájená zelenina 

/1,3,7,9/

Škvarkový chléb, 
pomazánkové máslo/1,7/

Těstoviny s kuřecím 
masem a bylinkami /1,3,7/

Krupicová kaše s kakaem/1/ Utopenec, chléb, /1,6,7,8,10/

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 17.1.2022 do 23.1.2022

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:


