
SENIORCENTRUM 

HRADEC KRÁLOVÉ 04.11.2019 DO 10.11.2019

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
04.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 09.11.2019 10.11.2019

Snídaně Masová pomazánka, 
pečivo, čaj, bílá káva Makovník, kakao, čaj

Šunkovo sýrový talířek, 
zelenina, máslo, 

pečivo, bílá káva, čaj
Vánočka s máslem a 
džemem, kakao, čaj

Sýrová pomazánka, 
zelenina, pečivo, bílá 

káva, čaj
Chléb s máslem a 

medem, bílá káva, čaj

Obložený talířek s 
uzeninou a taveným 
sýrem, pečivo, bílá 

káva, čaj

Přesnídávka Ovoce dle denní 
nabídky

Zelenina dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky

Mrkvovo jablečná 
přesnídávka, piškoty Loupák Ovoce dle denní 

nabídky

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi

Fazolová s uzeninou Kmínová s vejcem Hovězí s těstovinami
Kapustová s 

bramborem a vaječným 
svítkem

Zeleninová Krupicová s vejcem

Menu oběd 1 Sekaná pečeně, 
bramborový salát

Pečená krkovička, 
bram. knedlík, zelí

Rybí filé v sýrové 
krustě, vař. brambory, 

máslo
Maďarský guláš, 
houskový knedlík

Kuřecí maso po čínsku, 
rýže

Uzená kýta vařená, 
čočka na kyselo, kys. 

okurka, cibulka

Vepřové kostky na 
žampionech, rýže

Menu oběd 2 Bulgurové rizoto, 
červená řepa

Sojové maso po 
čínsku, rýže

Ragů z červených fazolí 
s mexickou zeleninou, 

pečivo

Dušená zelenina, 
sázené vejce, vařené 

brambory, máslo

Bramborové noky se 
smetanovou omáčkou 

se špenátem, parmezán

Čočka na kyselo, vejce, 
smažená cibulka, 

kyselá okurka

Koprová omáčka s 
vejcem, vařené 

brambory

Dezert/salát Ovoce dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky Zeleninový salát Ovoce dle denní 

nabídky Kompot
Ovoce dle denní 

nabídky Zeleninový salát

Svačina Šunkový chlebíček se 
zeleninou, pečivo, čaj

Jogurt s čerstvým 
ovocem, veka

Ovofit
Pečivo s máslem, rajče, 

čaj
Špaldový biskvit s 

ořechy Ovocná přesnídávka Zákusek

Večeře Jablková žemlovka s 
tvarohem

Těstovinový salát se 
zeleninou a kuřecím 
masem,pečivo ,čaj

Květákový mozeček, 
vařené brambory, 

máslo
Tlačenska s cibulí a 

octem, pečivo
Frankfutská polévka s 

bramborem, pečivo
Nudle s mákem a 

máslem
Tuňáková pomazánka s 

vejci,pečivo, čaj

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Obložený chlebíček s 
turistou, čaj

Carpaccio z mozzarelly 
a rajče, chléb

Chléb se šunkou, 
čerstvá okurka

Plátek sýru s jablkem a 
chléb

Chléb s máslem a 
zeleninovou oblohou

Obložený rohlík Obložený šunkový 
chlebíček

                         

Šéfkuchař           Vítězslav 
Bečka              s 

kolektivem

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:

JÍDELNÍ LÍSTEK        OD


