
SENIORCENTRUM 
HRADEC KRÁLOVÉ 31.05.2021 DO 06.06.2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

31.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 05.06.2021 06.06.2021

Snídaně

Pomazánkové máslo s 
pažitkou, rohlík, veka, 
chléb, bílá káva, čaj-

(1,7)

Perník, kakao, čaj-
(1,3,7)

Šunka , máslo, rohlík, 
chléb , bílá káva, čaj-

(1,7)

Jablečný závin, bílá 
káva, čaj-(1,3,7)

Chléb s vaječnou 
pomazánkou, pečivo, 
bílá káva, čaj-(1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, kakao, čaj-

(1,3,7,8)

Obložený talířek s 
uzeninou a taveným 

sýrem, pečivo, čaj, bílá 
káva-(1,7)

Přesnídávka
Ovoce dle denní 

nabídky
Tavený sýr, chléb, 

zelenina-(1,7)
Koláč-(1,3,7)

Ovoce dle denní 
nabídky

Ovofit-(7)
Ovoce dle denní 

nabídky
Bílý jogurt s 

marmeládou-(7)

Polévka oběd Frankfurtská-(1,7)
Hovězí polévka s 

pohankou-(9)
Fazolová-(1,9)

Hovězí s krupicovými 

noky-(1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a drožďovou 

zavářkou-(1,3,7,9)

Rajská s těstovinovou 

rýží-(1)

Hovězí polévka se 
zeleninovým svítkem-

(1,3,7,9)

Menu oběd 1

Smažený kabanátek, 
bramborová kaše, 

máslo-(1,3,7)

Hovězí guláš, těstoviny-
(1,3)

Kuřecí stehno ala 
bažant, šťouchané 

brambory-(1)

Znojemská hovězí 
pečeně, rýže-(1)

Bratislavské vepřové 
plecko, houskový 
knedlík-(1,3,7,9)

Smažené rybí filé, 
vař.brambory, máslo-

(1,3,4,7)

Uzená kýta vařená, 
hrachová kaše, cibulka, 

ster.okurek-(1)

Menu oběd 2

Koprová omáčka s vař. 
vejcem, vař. Brambory-

(1,3,7)

Zeleninový salát s 
hermelínem, pečivo-

(6,7)

Dukátové buchtičky se 
šodo-(1,3,7)

Lasagně s hovězím 
masem a zeleninou-

(1,3,6,7)

Čočka na kyselo, 
sázené vejce, cibulka, 

ster.okurek-(1,3)

Zeleninové lečo s 
uzeninou, 

vař.brambory, máslo-
(3,7)

Soté ze sojového masa 
se zeleninou, olivami a 

kari omáčkou, rýže-
(6,7)

Dezert/salát Rajčatový salát Ovoce Okurkový salát Kompot Ovoce Kompot Sušenka-(1,3,7,8)

Svačina Termix-(7)
Ovocný jogurt, pečivo-

(1,7)
Šlehaný tvaroh s 

ovocem, piškoty-(1,7)
Puding, piškoty-(1,3,7)

Croissant s džemem-
(1,3,7)

Dezert ze zakysané 
smetany s lesním 

ovocem-(7)
Zákusek-(1,3,7)

Večeře
Krupicová kaše s 

kakaem, máslo-(1,7)
Pomazánka s nivou, 
pečivo, zelenina-(1,7)

Obložený talířek s 
uzeninou a taveným 
sýrem, pečivo-(1,7)

Tlačenka s cibulí a 
octem, pečivo-(1)

Špagety s vepřovým 
masem a rajčaty, sýr-

(1,3,7)

Šunkovo sýrový talířek, 
máslo, zelenina, pečivo-

(1,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, rajče-(1,7)

Druhá večeře                       

určeno pro dietu                                

č. 9

Žervé, chléb, máslo, 
rajče-(1,7)

Chléb s máslem a 
šunkou-(1,7)

Chléb s vajíčkem, rajče-
(1,3,7)

Chléb s tuňákovou 
pomazánkou, rajče-

(1,7)

Chléb s máslem a 
hermelínem, čaj-(1,7)

Obložený rohlík-(1,7)
Paštika, chléb, zelenina-

(1)

                         
Šéfkuchař           Vítězslav 

Bečka              s 
kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK        OD

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:


