
SENIORCENTRUM 

SLIVENEC

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
3.2.2020 4.2.2020 5.2.2020 6.2.2020 7.2.2020 8.2.2020 9.2.2020

Snídaně
Čokoládové kuličky s 
marmeládou a bílým 

jogurtem,pečivo,máslo,b
ílá Káva nebo čaj(1.3.6.7)

Obložený talířek se 
sýrem a šunkou, pečivo 
,máslo, bílá káva nebo 

čaj (1.3.7)

Budapešťská 
pomazánka, pečivo 

máslo bílá káva nebo 
čaj(1.3.7)

Makový závin, pečivo, 
máslo, bílá káva nebo 

čaj(1.3.7)

Kladenská pečeně s 
máslem,pečívo,bílá káva 

nebo čaj(1.3.7.9)

Tvarohová bábovka, 
pečivo ,máslo džem, bílá 

káva nebo čaj(1.3.7)

Míchaná vajíčka na 
anglické slanině s 

cibulkou, pečivo, bílá 
káva nebo ovocný čaj

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 

nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Květáková s vejci a 
smetanou(1.3.7.9)

Hovězí vývar s rýží a 
hráškem(9)

Špenátová polévka s 
vejci(1.3.7)

Frankfurtská s uzeninou 
a bramborem(1.7)

Dršťková polévka(1.3.7)
Kuřecí vývar se 

špenátovým 
kapáním((1.3.7.9)

Pórkový krém(1.7)

Menu oběd 1
Rizoto s vepřového 

masa,sypané sýrem řez 
okurky(1.3)

Pečené kuřecí stehno, 
dušená karotka, 

petrželové brambory, 
pivo(1.3.7)

Smažený karbanátek, 
bramborová kaše, řez 

okurky, pivo(7.9)

Kuřecí nudličky v sýrové 
omáčce, tříbarevné 

těstoviny(1.3.7)

Treska po Švédsku s 
anglickou slaninou a 
jablkem, petrželové 

brambory

Pečená vepřová 
krkovička na čerstvém 

tymianu,dušené červené 
zelí,bramborové 
knedlíky(1.3.10)

Vepřové soté se 
zeleninou, dušená 

rýže(1.3.7)

Menu oběd 2
Pečená tilápie s lehkým 
bramborovým salátem s 

řapíkatým 
celerem(3.4.7.9.10)

Hrachová kaše s 
vařeným vejcem a 

smaženou cibulkou, 
kyselá okurka 
,pivo(1.3.10)

Těstoviny s omáčkou s 
drcenými  

rajčaty,olivami,olivami a 
bylinkami sypané 

parmazánem(1.3.7)

Alpský kynutý knedlík s 
vanilkovou omáčkou 

není vhodné pro dietu 
číslo 9(1.7)

Zeleninové placičky, 
vařené brambory, 

tatarská omáčka(1.3.7)
Sójové maso po čínsku, 

dušená rýže(3.6.9)
Dukátové buchtičky se 

šodó -  není vhodné pro 
dietu číslo 9 (1.3.7)

Dezert/salát Zeleninový salát Jogurtový řez(1.3.7) Ovocný kompot Ořechovník(1.3.7) Ovoce Termix (7)
Okurkový salát nebo 

ovocný kompot

Svačina Pudink s tvarohem a 
ovocem(7)

Čokoládová pěna s 
mandarinkami(7)

Litý koláč s ovocem a 
drobenkou(1.3.7)

Mixované jahody s 
tvarohem(7)

Obložený chlebíček se 
šunkou(1.3.7.9)

Tmavý piškotový 
řez(1.3.7) Jogurt s ovocem(7)

Večeře Milánské těstoviny 
sypané sýrem(1.3.7.9)

Sýrová variace, 
pomazánkové máslo 

zelenina, pečivo(1.3.7.9)

Turistický salám s 
taveným sýrem, krájená 
zelenina, pečivo(1.3.7.9)

Hermelínový salát 
,krájená zelenina, 
pečivo(1.3.7.9.10)

Knedlíky s vejci, kyselá 
okurka(1.3.7)

Gulášová 
polévka,chléb(1,3,7)

Halušky s brynzdou a 
slaninou(1.3.7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Tmavé pečivo s dietní 

šunkou, rajče(1.7)
Bílý jogurt s dia 
džemem, tmavé 

pečivo(1.7)

Plátkový sýr s 
jablkem,lamankový 

chléb(1.7)

Mrkvovo jablečná 
přesnídávka, tmavý 

chléb(1)
Ovoce, chléb s 
máslem(1.7.9)

Chléb s máslem a 
rajčaty(1.7)

Tmavý chléb se 
sýrem(1,3)

                         
ŠÉFKUCHAŘ              
Zdeněk Šula            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2.2020 do 9.2.2020

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetariánskou 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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


