
SENIORCENTRUM 

HRADEC KRÁLOVÉ 24.05.2021 DO 30.05.2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
24.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 29.05.2021 30.05.2021

Snídaně Vánočka, máslo, džem, 
kakao, čaj-(1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
s pažitkou, pečivo, čaj, 

bílá káva-(1,7)

 Jogurt s medem a 
kakaem, pečivo, bílá 

káva, čaj-(1,7)
Loupák s džemem, čaj, 

kakao-(1,7)
Paštika, pečivo, čaj, 

bílá káva-(1,7)

Obložený talířek s 
uzeninou a sýrem, 

pečivo, bílá káva, čaj-
(1,7)

Piškotová bábovka, 
kakao, čaj-(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní 
nabídky

Mrkvovo jablečná 
přesnídávka

Ovoce dle denní 
nabídky

Mléčná rýže s 
banánem, pečivo-(7)

Mrkvovo jablečná 
přesnídávka Makovník-(1,3,7) Ovoce dle denní 

nabídky

Polévka oběd Ovarová polévka s 
kroupami-(1,9)

Krkonošské kyselo-
(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a játrovou 

zavářkou-(1,3,9)
Květáková-(1,7) Hovězí polévka s 

pohankou-(9)
Hovězí vývar s 

drobením-(1,3,7,9) Selská polévka-(1,7)

Menu oběd 1 Smažený vepřový řízek, 
brambory, máslo-(1,3,7)

Králičí závitek s 
anglickou slaninou a 

česnekem, bramborový 
knedlík, špenát-(1,3,7)

Vepřové kostky na 
žampionech a bazalce, 

těstoviny-(1,3)

Hamburská vepřová 
kýta, houskový knedlík-

(1,3,7)

Hovězí pečeně na 
houbách, rýže-(1)

Vepřové maso v 
kapustě, vařené 

brambory-(1)
Kuřecí roláda, rýže-(1)

Menu oběd 2 Krupicová kaše s 
kakaem, máslo-(1,7)

Květákový mozeček, 
vař. brambory, máslo-

(3,7) 

Soté ze sojového masa 
se zeleninou, olivami, 

kari rýže-(6,7)

Bramborové šišky s 
mákem, máslem a 

cukrem-(1,3,7)

Pečená treska na 
žampionech, dušená 
zeleninová rýže-(4) 

Halušky s bylinkami a 
balkánským sýrem-

(1,3,7)

Bramborové noky se 
smetanovým krémem a 

špenátem-(1,3,7)

Dezert/salát Okurkový salát Kompot Zeleninový salát Kompot Piškot-(1,3,7) Ovoce Kompot

Svačina Pudinkový desert-(7) Koláč-(1,3,7) Termix, pečivo-(1,7) Ovocný salát-(7) Koláč-(1,3,7) Ovocná přesnídávka, 
pečivo Zákusek-(1,3,7)

Večeře Selská omeleta, chléb, 
sterilovaný okurek-(1,3)

Sýr eidam, máslo, 
zeleninová obloha, 

pečivo-(1,7)

Obložený talíř se 
šunkou a sýrem, máslo, 

zelenina, pečivo-(1,7)
Zeleninové lečo s 

uzeninou, pečivo-(3)
Grilovaný hermelín, 
zeleninová obloha, 

pečivo-(1,7)

Tuňáková pomazánka, 
zelenina, pečivo-

(1,3,4,7)

Chléb se šunkou, 
sýrem, rajče a okurka-

(1,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Paštika, veka-(1) Porcovaný eidam, 

máslo, rohlík-(1,7) Obložený rohlík-(1,7) Jogurt, veka-(1,7)
Chléb s máslem a 
šunkou, rajče-(1,7)

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

Paštika, pečivo-(1)

                         

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


