
SENIORCENTRUM 
HRADEC KRÁLOVÉ 17.05.2021 DO 23.05.2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

17.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 22.05.2021 23.05.2021

Snídaně

Tvarohová pomazánka 
s paprikami, pečivo, 
bílá káva, čaj-(1,7)

Kobliha plněná 
džemem, kakao, čaj-

(1,3,7)

Turistická pomazánka , 
pečivo, bílá káva, čaj-

(1,7)

Obložený talířek s 
uzeninou, pečivo, bílá 

káva, čaj-(1,7)

Loupák s máslem a 
džemem, kakao, čaj-

(1,3,7)

Vídeňské párky s 
hořčicí, pečivo, bílá 

káva, čaj-(1,7,10)

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

Přesnídávka
Ovoce dle denní 

nabídky
Ovocná přesnídávka

Zelenina dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky

Zelenina dle denní 
nabídky

Ovoce dle denní 
nabídky

Jogurt, pečivo-(1,7)

Polévka oběd
Hovězí vývar s masem 

a nudlemi-(1,9)
Dršťková polévka-(1)

Hovězí vývar se 

zeleninou a rýží-(9)
Čočková-(1,9)

Kuřecí vývar se 
špenátovým kapáním-

(1,3,7,9)

Jemný pórkový krém 
se smetanou a 

opečenou houskou-
(1,7)

Hovězí polévka s 

pohankou-(9)

Menu oběd 1

Vepřový vrabec, 
bramborové kendíly, 

špenát-(1,3,7)

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

Hovězí maso vařené, 
rajská omáčka, 
těstoviny-(1,3)

Holandský řízek, 
bramborová kaše, 

máslo-(1,3,7) 

Budějovická vepřová 
kýta, rýže-(1,7)

Pečené rybí filé, vařené 
brambory, máslo-(4,7)

Pražská vepřová kýta, 
těstoviny-(1,3)

Menu oběd 2
Rýžová kaše s kakaem 

a ovocem-(7)
Bulgurové rizoto -(1)

Zeleninové lečo, vařené 
brambory, máslo-(7)

Špagety po uhlířsku-
(1,3,7) 

Pohankové rizoto s 
houbami, rajče-(9)

Stroganov ze sojového 
masa, rýže-(6,7)

Koprová omáčka, 
vařené vejce, brambory-

(1,3,7)

Dezert/salát Ovoce Červená řepa Sušenka-(1,3,7) Okurkový salát Kompot Zeleninový salát Ovoce

Svačina Jablečný závin-(1,3)
Pečivo s taveným 
sýrem, rajče-(1,7)

Jogurt s čerstvým 
ovocem, piškoty-(1,3,7)

Pudinkový desert-(7)
Tmavé pečivo, 

pomazánkové máslo, 
rajče

Termix-(7) Zákusek-(1,3,7)

Večeře
Koprová omáčka, vař. 
vejce, brambory-(1,3,7)

Vajíčkový salát, pečivo, 
čaj-(1,3,7)

Vepřové duš. v 
kapustě, vař. brambory

Těstovinový salát se 
zeleninou a kuřecím 
masem, pečivo-(1,3)

Palačinky s 
marmeládou, bílá káva-

(1,3,7)

Ruské vejce,pečivo,čaj-
(1,3)

Šunka, máslo, pečivo, 
okurka, čaj-(1,7)

Druhá večeře                       

určeno pro dietu                                

č. 9

Chléb s máslem a 
šunkou-(1,7)

Žervé na chlebu se 
zeleninou-(1,7)

Chléb s máslem a rajče-
(1,7)

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

Chléb s máslem a 
šunkou, rajče-(1,7)

Chléb s máslem a 
šunkou-(1,7)

Obložený rohlík-(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


