
SENIORCENTRUM 

HRADEC KRÁLOVÉ 31.08.2020 DO 06.09.2020

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31.08.2020 01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 05.09.2020 06.09.2020

Snídaně
Kobliha plněná 

džemem, bílá káva, čaj-
(1,3,7)

Obložený talířek s 
gothajem a sýrem, čaj, 
bílá káva, pečivo-(1,7)

Játrová paštika, 
okurka, pečivo, bílá 

káva, čaj-(1,7)
Koláč, kakao, čaj-(1,3,7)

Pečivo s šunkovou 
pěnou, zelenina, čaj, 

bílá káva-(1,7,)

Piškotová bábovka, 
džem, máslo, kakao, 

čaj-(1,3,7)

Turistický salám s 
taveným sýrem, pečivo, 

čaj, bílá káva-(1,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní 
nabídky Ovocná přesnídávka Ovocný jogurt-(7) Ovoce dle denní 

nabídky
Zelenina dle denní 

nabídky
Ovoce dle denní 

nabídky
Ovoce dle denní 

nabídky

Polévka oběd Hovězí vývar s masem 
a nudlemi-(1,3,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a vaječným 

svítkem-(1,3,7,9)
Hráškový krém s 

krutony-(1,7)

Hovězí vývar s 
celestýnskými nudlemi-

(1,3,9)
Dršťková polévka-(1) Krupicová s vejcem-

(1,3,9)
Brokolicový krém-(1,7)

Menu oběd 1 Kuře pečené na divoko, 
vařené brambory-(1)

Svíčková na smetaně, 
houskový knedlík, 
brusinkový terč-

(1,3,7,9,)

Vepřové soté se 
zeleninou, vař. 
Brambory-(1,9)

Krkonošský guláš s 
houbami, rýže-(1)

Kuřecí nudličky v 
sýrové omáčce, 

těstoviny pene-(1,7)

Pečená krkovička, 
bramborvý knedlík, 

dušené červené zelí-
(1,3)

Smažený vepřový řízek, 
vař. brambory, máslo-

(1,3,7)

Menu oběd 2

Pečené buchty s 
tvarohovou a 

povidlovou náplní-
(1,3,7)

Hrachová kaše s 
cibulkou, sázené vejce, 

kyselá okurka-(1,3)

Těstoviny s drcenými 
rajčaty a olivami, 
sypané sýrem-(7)

Květákové placičky, 
vař. brambory, tatarská 

omáčka-(1,3,7)

Tvarohové knedlíky s 
ovocem, šlehaný 

tvaroh, máslo, cukr-
(1,7)

Sojové maso po čínsku 
, dušená zelenivá rýže-

(6,9)

Dukátové buchtičky s 
vanikovým krémem-

(1,3,7)

Dezert Kompot
Ovoce dle denní 

nabídky Kompot
Ovoce dle denní 

nabídky
Ovoce dle denní 

nabídky
Ovoce dle denní 

nabídky Kompot

Svačina Pudink s tvarohem a 
ovocem-(7)

Domácí perník-(1,3,7) Pečivo s máslem a 
medem-(1,7)

Mixované jahody s 
tvarohem-(7)

Švédský obložený 
chlebíček-(1,7,3)

Jogurt s marmeládou-
(7)

Zákusek-(1,3,7)

Večeře Milánské těstoviny 
sypané sýrem-(1,3,7)

Chléb s 
pomazánkovým 

máslem a rajče-(1,7)

Míchaná vejce na 
cibulce, pečivo, čaj-

(1,3)

Pomazánka z vepř. 
masa, okurka, pečivo, 

čaj-(1,7,3)

Dušená zelenina, vař. 
brambory, sázené 
vejce, máslo-(3,7)

Šunkovo sýrový talíř, 
máslo, zelenina, 
pečivo, čaj-(1,7)

Rybí pomazánka, 
pečivo, čaj-(1,3,7,4)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Pečivo s máslem, 

vařené vejce, čaj-(1,3,7)
Šopský salát, chleba-

(1,7)
Obložený chléb-(1,7) Obložený chlebíček s 

turistou-(1,3,7)
Chléb s máslem a 
šunkou, rajče-(1,7)

Chléb se šunkovou 
pěnou-(1.7)

Pečivo s taveným 
sýrem, rajče-(1,7)

                         

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


