
SENIORCENTRUM 

SLIVENEC

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
13.7.2020 14.7.2020 15.7.2020 16.7.2020 17.7.2020 18.7.2020 19.7.2020

Snídaně
Paštiková 

pěna,zelenina,pečivo,   
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7) 

Hřeben makový,pečivo 
,máslo,bílá káva nebo 

ovocný čaj(1,3,7)

Obložený talířek s 
moravským uzeným a 

sýrem, máslo,zelenina, 
pečivo, káva nebo čaj 

(1,3,7)

Šlehaný tvaroh se 
strouhanými jablky, 

pečivo, bílá káva nebo 
kakaový nápoj (1,3,7)

 Pomazánka z Lučiny s 
mrkví a sekanou 

petrželkou,pečívo, káva 
s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Mramorová bábovka, 
bílá káva nebo kakaový 

nápoj (1,3,7)

Jemné párky, 
hořčice,chléb, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Mrkvovo hruškové pyré Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 

nabídky

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

zeleninou a fritátovými 
nudlemi (1,3,7)

Zelná s klobásou (1,3,7)
Hovězí vývar se 

zeleninou a vaječnou 
sedlinou (1,3,7)

Krém z červené čočky se 
zakysanou smetanou 

(1,3,7)

Kmínová se zeleninou a 
vejcem (1,3,7)

Frankfurtská s 
bramborami a uzeninou 

(1,3,7)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a 

těstovinovými písmenky 
(1,3,7)

Menu oběd 1
Plzeňský vepřový guláš 

strouhaný křen, 
houskové knedlíky, pivo 

(1,3,7)

Soukenický smažený 
řízek, bramborová kaše, 
řez sterilované okurky 

(1,3,7)

Kuřecí nudličky po 
cikánsku, dušená 

zeleninová rýže (1,3,7)

Rybí placičky s jarní 
cibulkou, petrželkové 

brambory (1,3,7)

Hovězí pečeně na 
zázvoru s dušeným 
červeným zelím a 

bramborovými knedlíky, 
pivo (1,3,7)

Plněné kynuté knedlíky 
ovocem přelité máslem 

sypané moučkovým 
cukrem - 

nedoporučujeme pro 
dietu č.9 (1,3,7)

Pečená vepřová 
krkovička na rozmarýnu, 

dušená mrkev, 
šťouchané brambory, 

pivo(1,3,7)

Menu oběd 2
Zadělávané fazolové 

lusky na kyselo, vejce na 
tvrdo, vařené brambory 

(1,3,7)

Bulgurové rizoto se 
zeleninou a rukolou 

sypané uzeným sýrem 
(1,3,7)

Pečené brambory s 
anglickou slaninou, 
kukuřicí a červenou 

cibulkou, dip ze 
zakysané smetany (1,3,7)

Taštičky s jahodovou 
náplní s tvarohovým 

přelivem  - 
nedoporučujeme pro 

dietu č.9 (1,3,7)

Grilovaná zelenina s 
rajčatovou omáčkou, 

celozrnné pečivo (1,3,7)

Krůtí nudličky v sýrové 
omáčce, barevné 
teštoviny (1,3,7)

Treska se zeleninovým 
pilafem, pivo (1,3,7)

Dezert/salát Sušenka (1,3,7) Zeleninový salát Salát z kysaného zelí Ovocný salát Ovocná bublanina (1,3,7) Broskvový kompot Čokoládový řez (1,3,7)

Svačina Ovocná přesnídávka Domácí pribináček (7) Měchurka s náplní (1,3,7) Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Malinový pudink s 
banánem (1,3,7)

Sýrový rohlík, zeleninová 
pomazánka (1,3,7) Ovocný jogurt (7)

Večeře
Hermelínový salát se 

šunkou, tmavé pečivo 
(1,3,7)

Zapečené těstovinové 
flíčky se špenátem 

(1,3,7)

Buřty na černém pivu, 
pečivo (1,3,)

Míchaná vajíčka na 
cibulce se 

slaninou,pečivo,řes 
rajčete(3,7,1)

Drůbková polévka s 
nudlemi, pečivo (1,3,7)

Kuřecí tlačenka, tmavé 
pečivo, pivo (1,3,7)

Žervé s máslem a 
rajčata,chléb (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Plátkový sýr, jablko, 
tmavé pečivo (1,3,7)

Dietní šunka, tmavé 
pečivo, žervé, rajče 

(1,3,7)
Ovocná dia přesnídávka Bílý jogurt, tmavé pečivo 

(1,3,7)
Chléb s taveným 

sýrem,pažitkou a okurka
Plátkový sýr,banán, 

tmavé pečivo Dia sušenka

                         
ŠÉFKUCHAŘ                  

JIŘÍ ŠULA             

JÍDELNÍ LÍSTEK od 13.7.2020 do19.7.2020

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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


