SENIORCENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ

JÍDELNÍ LÍSTEK

OD

24.08.2020

DO

30.08.2020

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

24.08.2020

25.08.2020

26.08.2020

27.08.2020

28.08.2020

29.08.2020

30.08.2020

Snídaně

Tavený sýr,máslo,
pečivo, bílá káva, čaj(1,7,)

Tvarohová rozhůda,
pečivo, bílá káva, čaj(1,7)

Pečivo s máslem a
paštikou, bílá káva, čaj(1,7)

Pečivo, máslo tavený
sýr, bílá káva, čaj-(1,7)

Bílý jogurt s
kukuřičnými lupínky,
džem, pečivo, čaj, bílá
káva-(1,7)

Makovník, kakao, čaj(1,3,7)

Rybí pomazánka s
lučinou, pečivo, bílá
káva, čaj-(1,3,4,7)

Přesnídávka

Jogurt, pečivo-(1,7)

Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd

Hovězí polévka s
pohankou-(9)

Krupicová s vejcem(1,3,9)

Krkonošské kyselo(1,3,7)

Hovězí s masem a
nudlemi-(1,3,9)

Bramborová-(1,9)

Hovězí s celestýnskými
nudlemi-(1,3,9)

Menu oběd 1

Pražská vepřová kýta,
houskový knedlík, čaj(1,3,7)

Hovězí guláš, těstoviny(1)

Pečené kuřecí stehno,
bramborová kaše-(1,7)

Vepřová plec po selsku,
bramborový knedlík,
špenát-(1,3,7)

Hovězí pečeně na
houbách, rýže-(1)

Bratislavská vepřová
Smažené rybí fílé,
plec, houskový knedlík- bramborová kaše, máslo(1,3,7)
(1,3,7,4)

Menu oběd 2

Zeleninové rizoto s
rajčaty, sýr-(7)

Čočka na kyselo, sázené
vejce, kys. Okurka-(1)

Zapečené brambory se
zeleninou, rajčaty a
balkán. Sýrem-(1,7)

Placičky z rybího filé s
jarní cibulkou, vař.
brambory, máslo-(1,4,7)

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

Jablková žemlovka s
tvarohem a rozinkami(1,3,7)

Koprová omáčka,
sázené vejce, vař.
brambory, sušenka(1,3,7)

Dezert/salát

Ovoce

Ovoce

Zeleninový salát

Kompot

Zeleninový salát

Ovoce

Kompot

Svačina

Perník s marmeládou(1,3,7)

Obložený šunkový
chlebíček-(1,3,7)

Sladký tvaroh, piškoty(1,3,7)

Zákusek-(1,3,7)

Debrecínský guláš,
pečivo-(1)

Uzenářský talířek,
máslo, kys. okurka

Chléb s máslem a
šunkou, okurka, rajče(1,7)

Šopský salát-(7)

Obložený vaječný chléb(1,3,7)

Večeře

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Carpaccio z mozzarelly a
Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky
rajčat, pečivo-(1,7)

Pečivo s máslem, rajče,
Ovoce dle denní nabídky Jogurt bílý, rohlík-(1,7)
čaj-(1,7)

Fazolové lusky na
Vepřové dušené na
Turistický salám, máslo,
smetaně, vařené vejce,
kmíně, vař. Brambory-(1)
zelenina, pečivo, čaj
brambory, čaj-(1,3,7)

Obložený rohlík, rajče(1,7)

Chléb s tuňákovou
pomazánkou, rajče

Obložený chlebíček se
šunkou-(1,3,7)

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
stů")

Selská omeleta se
žampiony, pečivo, čaj(1,3)

Chléb s máslem, eidam,
Rybí pomazánka s
čerstvá okurka-(1,7)
lučinou, veka-(1,3,4,7,10)

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Hovězí polévka s
kápáním-(1,3,7,9)

Šéfkuchař
Vítězslav
Bečka
s
kolektivem

