
SENIORCENTRUM 

HRADEC KRÁLOVÉ 11.01.2021 DO 17.01.2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 17.01.2021

Snídaně Jemná paštika, pečivo, 
čaj, bílá káva-(1,7)

Bábovka, bílá káva-
(1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, čaj, bílá káva-

(1,7)

Šunkovo sýrový talířek, 
pečivo, bílá káva, čaj-

(1,7)

Sýr lučina, pečivo, bílá 
káva, čaj-(1,7)

Makovník, kakao, čaj-
(1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
se šunkou, pečivo, bílá 

káva, čaj-(1,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní 
nabídky 

Mrkvovo jablečná 
přesnídávka Termix-(7)

Ovoce dle denní 
nabídky 

Zelenina dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky Ovocná přesnídávka

Polévka oběd Čočková-(1,9) Hovězí vývar s masem 
a nudlemi-(1,3,7,9)

Zelná s klobásou-(1,7)
Drůbeží vývar s 

krupicovým kápáním-
(1,3,7,9)

Květáková-(1,7)
Jemná cibulová 

polévka s petrželkou a 
krutony-(1,7)

Hovězí vývar s 
celestýnskými nudlemi 

a zeleninou-(1,9,3)

Menu oběd 1
Vepřová plec na 

paprice, těstoviny, čaj-
(1,7)

Domácí sekaná, 
bramborová kaše, 

máslo-(1,3,7)

Rizoto z vepřového 
masa, kyselá okurka, 

sýr-(7)

Svíčková na smetaně, 
houskový knedlík, 

brusinkový terč-(1,7.9)

Uzené maso, 
bramborová 

kaše,cibulka-(7) 
Vepřové kostky na 

žampionech, rýže-(1)
Králík na zelenině, 
vař.brambory-(1,7)

Menu oběd 2
Bavorské vdolečky s 
povidly a šlehačkou-

(1,3,7)

Dušená zelenina, 
sázené vejce, vařené 

brambory, máslo-(7,9)

Smažený květák, 
vařené brambory, 
tatarka-(1,3,7,10)

Vepřové nudličky se  
sýrovou omáčkou, 

gnocchi

Zeleninový salát s 
kuřecím masem, pečivo-

(1,3,7)

Zapečené těstoviny se 
zeleninou-(1,3,9)

Krupicová kaše s 
kakaem a cukrem, 

máslo-(1,7)

Dezert/salát Ovoce Kompot Ovoce Ovoce Zeleninový salát Kompot Ovoce

Svačina Termix-(7)
Pečivo s máslem, rajče-

(1,7)
Ořechový nářez-

(1,3,7,8)
Koláč-(1,3,7) Jablečný závin-(1,3,7 Ovocný jogurt-(7) Zákusek-(1,3,7)

Večeře Krůtí prsa na bazalce, 
vařené brambory-(1)

Tuňáková pomazánka, 
pečivo

Gulášová polévka, 
pečivo

Nudle s mákem a 
cukrem, máslo-(3,7)

Obložený talíř s 
gothajem, taveným 
sýrem a zelenina, 

pečivo-(1,7)

Drožďová pomazánka, 
chléb, čaj

Šunkovo sýrový talířek 
se zeleninou a máslem 

pečivo -(1,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Carpaccio z rajčat a 
mozzarely-(7)

Obložený chlebíček s 
turistou-(1,7,3)

Chléb s máslem a 
paprikou-(1,7)

Olomoucké tvarůžky, 
chléb, máslo-(1,7)

Tvarohová pomazánka 
s pažitkou, chléb-(1,7)

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

Chléb s máslem a 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


