
 SENECURA 

SENIORCENTRUM  

CHOTĚBOŘ
Velikonoční pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

05.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 10.04.2021 11.04.2021

Snídaně
Velikonoční beránek z 

třeného těsta s 
marmeládou, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7,8)

Hermelínová pomazánka, 
krájená zelenina, pečivo, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Obložený talířek s 
paštikou a sýrem, máslo, 
krájená zelenina, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Makové řezy podávané s 
marmeládou, kakaový 

nápoj nebo čaj ( 1,3,7,8)

Obložený talířek s rajčaty, 
tavený sýr, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Turistická pomazánka, 
krájená zelenina, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Míchaná vejce s anglickou 
slaninou, máslo, krájená 
zelenina, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Jablečno mrkvové pyré Ovoce dle denní nabídky Bílý jogurt s ovocem (7) Ovoce dle denní nabídky Tvarohový šáteček s 
meruňkami (1,3,7,8)

Mléčný koktejl s lesním 
ovocem, pečivo (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Podorlické kyselo (1,3,7,9) Zeleninový vývar s rajčaty, 
bazalkou a bulgurem (1,9)

Pórková s vejcem (1,3,7)
Drůbeží vývar s 

krupicovým kapáním 
(1,3,7,9)

Celerový krém s praženou 
anglickou slaninou (1,7,9)

Pekingská nudlová 
polévka se zeleninou 

(1,3,6,7,9)

Hovězí vývar se zeleninou 
a játrovým svítkem 

(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Štěpánská hovězí pečeně, 
dušená zeleninová rýže, 

pivo (1,3,9)

Luhačovický špaček, 
petrželkové brambory 

(1,3,7)

Krůtí nudličky se 
zeleninou a paprikovou 
omáčkou, těstovinový 

nákyp (1,3,7,9)

Pečená vepřová plec s 
dušenou karotkou a 

bramborovu kaší (1,7)

Uzená krkovička se 
špalíčky z bramborového 

těsta, kysané zelí, pivo 
(1,3,7,10)

Rybí placičky s jarní 
cibulkou a kurkumou, 
petrželkové brambory 

(1,3,4,7)

Kuřecí prsa smažená v 
pivním těstíčku, lehký 
bramborový salát, pivo 

(1,3,7,9,10)

Menu oběd 2
Hrášková omeleta, vařené 

petrželkové brambory, 
pivo (1,3,7)

Cizrnová kaše s 
grilovanou zeleninou, 

pažitkový dip (7,9)

Halušky s vejcem a 
kysaným zelím, smažená 

cibulka (1,3,7,10)

Kynuté knedlíky s 
borůvkami sypané 

tvarohem a moučkovým 
cukrem přelité máslem 
(1,3,7) nedoporučujeme 

pro dietu č.9

Ledový salát se zeleninou 
a polníčkem s variací sýru, 

zálivka ze zakysané 
smetany, pečivo (1,3,7,9)

Čočka na kyselo s vejcem 
na tvrdo a smaženou 

cibulkou (1,3)

Těstoviny s brokolicí a 
mini rajčátky v sýrové 

omáčce (1,3,7)

Dezert/salát Míchaný zeleninový salát Mrkvový salát s 
pomeranči

Ořechový řez s 
vanilkovým krémem 

(1,3,7,8)
Ananasový kompot Sterilovaná červená řepa s 

kukuřicí Zelný salát s koprem Broskvový kompot

Svačina
Zdobená pomlázková 
vejce, sladká výslužka 

(1,3,6,7,8)

Rýžovo jáhlový puding s 
banánem Ovoce dle denní nabídky Zeleninový chlebíček 

(1,3,7,9)

Karamelový biskvit 
zdobený šlehaným 
tvarohem (1,3,7,8)

Brioška s čokoládovou 
náplní (1,3,5,6,8)

Jahodový pohár s 
vanilkovou zmrzlinou a 

šlehačkou (7)

Večeře
Nádivka s uzeným masem 

a medvědím česnekem 
(1,3,7)

Rybí salát s kořenovou 
zeleninou, chléb, pivo

Pohanková kaše s 
malinovým rozvarem (7)

Masový krém se 
zeleninou, pečivo, tavený 

sýr (1,3,7,9)

Šumavská topinka s vejci 
s houbami sypaná sýrem 

(1,3,7)

Dalmátské čufty, dušená 
rýže s pažitkou (1,3,7,10)

Obložený talířek se 
šunkou a sýrem, máslo, 
krájená zelenina, pečivo 

(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Chléb s rostlinným 
máslem obložený vejcem 
sypaný pažitkou (1,3,7)

Tmavé pečivo se žervé  a 
krájenou zeleninou (1,3,7)

Pažitkové žervé, tmavé 
pečivo, krájená zelenina 

(1,3,7)

Krájený sýr, ovoce, tmavé 
pečivo (1,7)

Ovocná dia přesnídávka, 
tmavé pečivo (1,7) Dia sušenka (1,3,5,6,7,8) Bílý jogurt, pečivo (1,7)

                         

Monika Pešková                               
a                         

Jirka Horálek

JÍDELNÍ LÍSTEK od  5.4.2021 do 11.4.2021

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:


