SENIORCENTRUM
SENECURA

JÍDELNÍ LÍSTEK od 29.11.2021 do 5.12.2021

Pondělí

Úterý

Středa

Den podle Dámského Klubu

Pátek

Sobota

Neděle

29.11.2021

30.11.2021

1.12.2021

2.12.2021

3.12.2021

4.12.2021

5.12.2021

Snídaně

Kobliha plněná ovocnou
marmeládou, pro dietu č.
4 a 9 - DIA vánočka,bílá
káva nebo čaj (1,3,7)

Obložený talířek s
uzeninou a sýrem,
máslo, pečivo (1,3,7)

Přesnídávka

Ovoce dle denní nabídky

Ovocné pyré

Polévka oběd

Dršťková polévka (1)

Menu oběd 1

Vepřový karbenátek,
bramborová kaše,
sterilovaná okurka1,3,7)

Medové máslo, pro dietu
Šáteček s jablečnou
Drožďová pomazánka,
Vločková kaše s jablky a č.9 DIA
náplní, pro dietu č.9 - DIA
zeleninová obloha,
skořicí, bílá káva nebo čaj
marmeláda, máslo,
šáteček, kakao nebo čaj pečivo, bílá káva nebo čaj
(7)
pečivo, kakaový nápoj,
(1,3,7)
(1,7)
nebo čaj (1,7)

Obložený talířek
šunkovým salámem a
eidamem, krájená
zelenina, káva s mlékem
nebo čaj

Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Ovocné pyré

Ovoce dle denní nabídky

Zeleninový vývar s
kapáním (1,3)

Krupicová s vejci (1,3,7)

Jogurt (7)

Kulajda s vejci a houbami Drůbeží vývar s játrovými Drůbeží vývar s játrovými
(1,3,7)
knedlíčky a nudlemi (1,3)
knedlíčky (1,3)

Hrstková polévka s
párkem (1)

Rizoto s kuřecím masem
a zeleninou, sypané
sýrem, řez rajčete (7)

Kuřecí roláda se
špenátem, bramborová
kaše (1,7)

Kynuté knedlíky s
ovocem přelité máslem
(1,3,7)

Hovězí kostky na kmíně s
dušenou rýží (1)

Kuřecí placičky s hořčicí
a kyselou okurkou,
pečivo (1,3)

Dukátové buchtičky s
vanilkovým krémem
(1,3,7)
Nedoporučujeme pro
dietu č.9

Plněné knedlíky uzeninou
s kysaným zelím (1,3)

Segedínský guláš s
houskovým knedlíkem
(1,7,12)

Pečená plec po selsku se Kachna na pomerančích
žampióny a bramborami s dýňovo-bramborovým
(1)
pyré (1,7)

Menu oběd 2

Kuskus s grilovanou
zeleninou (1)

Zapékané brambory se
zeleninou a sýrem (3,7)

Žemlovka s jablky a
tvarohem (1,3,7)
Nedoporučujeme pro
dietu č.9

Dezert/salát

Ovocný kompot

Zákusek, pro dietu č.9 DIA zákusek (1,3,7)

Zeleninový salát

Oplatek, pro dietu č.9 DIA
oplatek (1,3,7)

Zeleninový salát

Čokoládový řez s
marmeládou (1,3,7)
Nedoporučujeme pro dietu č.9

Mrkvový salát s
broskvemi

Svačina

Jogurt (7)

Sýrový chlebíček (1.3,7)

Bublanina, vhodná pro
dietu č.9 (1,3,7)

Pudink s ovocem (1,7)

Ovocné pyré

Puding se šlehačkou (1,7)

Salámový chlebíček
(1,3,7)

Večeře

Rybičková pomazánka s
tvarohem, zeleninová
obloha, pečivo (1,3,4,7)

Šlehaný tvaroh s
bylinkami a jarní
cibulkou, pečivo (1,7)

Frankfurtská polévka,
pečivo (1)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Chléb s máslem a
zeleninou (1,7)

Zeleninové rizoto sypané Obložený talířek s vejcem Šťouchané brambory se
Aspiková miska se šunou
sýrem, řez kyselé okurky
a máslem, zelenina,
slaninou, cibulí a kefírem
a salátem, pečivo (1,3,7)
(7)
pečivo (1,3,7)
(7)

Vařené vejce s máslem a
Sendvič s turistickým
Obložený chléb se sýrem
pečivem (1,3,7)
salámem a rajčetem (1,7)
a zeleninou (1,7)

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 připravené v naší kuchyni jsou určené k okmažité spotřebě.

Sýrový chlebíček se
zeleninou (1,7)

Veka se sýrem (1,3,7)

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Šlehaný tvaroh s
pažitkou, pečivo (1,7)

ŠÉFKUCHAŘ
Václav Šmiček a kolektiv

