SENIORCENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ

Snídaně

Přesnídávka

Polévka oběd

JÍDELNÍ LÍSTEK

OD

17.08.2020

DO

23.08.2020

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

17.08.2020

18.08.2020

19.08.2020

20.08.2020

21.08.2020

22.08.2020

23.08.2020

Vánočka s máslem a
džemem, bílá káva, čaj(1,3,7,8)

Sýrová pomazánka, pečivo,
bílá káva, čaj-(1,7)

Ovoce dle denní nabídky

Jogurt s ovocem-(7)

Ovoce dle denní nabídky

Boršč-(1,7,9)

Drůbeží vývar se zeleninou
a vlasovými nudlemi(1,3,9)

Gulášová-(1)

Hovězí vývar se zeleninou
a drožďovými knedlíčky(1,3,9)

Čočková-(1,9)

Vepřové Švej-žu-žu, rýže,
čaj

Zapečené těstoviny s
uzeným masem, červená
řepa-(1,3,7)

Smažený vepřový řízek,
vař. brambory, máslo(1,3,7)

Vejce na tvrdo, chléb,
máslo, bílá káva-(1,3,7)

Bílý jogurt s kukuřičnými
Obložený talířek s
Chléb se šunkovou pěnou,
Kobliha, kakao, čaj-(1,3,7) lupínky s džemem, pečivo, gothajem a sýrem, pečivo,
bílá káva, čaj-(1,7)
čaj-(1,7)
bílá káva-(1,7)

Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Krupicová s vejcem-(1,3,9) Jemná zeleninová-(1,9,7)

Mrkvovo jablečná
přesnídávka

Vepřové kostky na
česneku, angl. slanina,
brambory-(1)

Masové kuličky v rajské
omáčce, těstoviny-(1,3)

Smažené rybí filé s
bramborovou kaší-(1,3,7)

Znojemská hov. pečeně,
houskový knedlík-(1,3,7)

Menu oběd 2

Dušená čočka s brokolicí a
anglickou slaninou -(1)

Sojové nudličky v
paprikové omáčce,
těstoviny-(1,6,7)

Dukátové buchtičky s
vanilkovým krémem(1,3,7)

Pečené brambory ve
slupce na bylinkách s
kukuřicí a zakysanou
smetanou-(7)

Dezert/salát

Zeleninový salát

Ovoce

Okurkový salát

Kompot

Kompot

Ovoce

Kompot

Svačina

Koláč-(1,3,7)

Termix-(7)

Obložený šunkový
chlebíček-(1,3,7)

Koláč-(1,3,7)

Šlehaný tvaroh s ovocem(7)

Puding, piškoty-(1,7,3)

Zákusek-(1,3,7)

Večeře

Bramborový guláš s
uzeninou, chléb-(1)

Pomazánka z pečeného
vepřového masa, kys.
okurka, pečivo-(1,3,7,10)

Vepřové maso dušené v
zelenině, vař. Brambory(1,9)

Obložený chlebíček se
šunkou a sýrem-(1,3,7)

Drůbeží játra na slanině,
vařené brambory-(1)

Šunkovo sýrový talířek,
rajče, pečivo-(1,7)

Škvarková pomazánka s
jarní cibulkou, kys. okurka,
chléb-(1,7,10)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Paštika, máslo, chléb,
zelenina-(1,7)

Chléb s pomazánkovým
máslem-(1,7)

Rybí pomazánka s lučinou,
pečivo-(1,3,7,10)

Játrová paštika, okurka,
chléb-(1)

Chléb s máslem a šunkou,
okurka, čaj-(1,7)

Chléb s máslem a
hermelínem-(1,7)

Chléb s eidamem a
máslem, čaj-(1,7)

Menu oběd 1

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")

Treska pečená na rajčatech
Krupicová kaše s kakaem a
a česneku, vař. brambory,
máslem-(1,7)
kompot-(4)

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Halušky s bylinkami a
balkánským sýrem,
červená řepa(1,7)

Šéfkuchař
Vítězslav
Bečka
s
kolektivem

