
 SENECURA 

SENIORCENTRUM  

CHOTĚBOŘ
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 17.04.2021 18.04.2021

Snídaně
Paštiková pěna, krájená 
zelenina, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Jablečný kynutý závin, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7,8)

Sýrová pomazánka, krájená 
zelenina, pečivo, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Švestkový koláč se 
žmolenkou, kakaový nápoj 

nebo čaj (1,3,7,8)

Obložený talířek s 
uzeninou, chléb, pečivo, 

máslo, bílá káva nebo 
čaj/1,7/

Loupák s džemem nebo 
medem, máslo, kakaový 
nápoj nebo čaj (1,3,7,8)

Obložený talířek s vejci na 
tvrdo, máslo, krájená 

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

Přesnídávka Ovocný jogurt (7) Ovoce dle denní nabídky Dýňovo jablečné pyré Ovoce dle denní nabídky Kakaový Lipánek (7) Chlebíček se zeleninovou 
pomazánkou (1,3,7,9)

Litý koláč s meruňkami 
(1,3,7)

Polévka oběd Drůbeží vývar se zeleninou 
a kapáním (1,3,7,9)

 Chalupnická s podmáslím a 
petrželkou (1,3,7,9)

Hovězí vývar se zeleninou a 
rýží (1,3,7,9)                              Jarní zeleninová (1,7,9) Krupicová se zeleninou a 

vejcem (1,3,7,9)
Staročeská bramboračka 

(1,9)

Krém z krabích tyčinek s 
kari a kořenovou zeleninou 

s opečenu houskou 
(1,3,4,7,9)

Menu oběd 1  Pivovarský tokáň, žemlové 
knedlíky (1,3,7)

Kuřecí kapsa se sýrem a 
šunkou, pečené brambory s 

červenou cibulkou (1,3,7)

Vepřové plec se smetanovo-
houbové omáčce s řezy 

papriky, těstoviny (1,3,7,9)

Burgundské hovězí ragú na 
červeném víně, bramborové 
pyré s jarní cibulkou (1,7,9)

Krůtí nudličky na kari s 
pórkem a nivou, 

těstoviny/1,7/
Srbské rizoto sypané 

uzeným sýrem (7)

Kuřecí placičky s jarní 
cibulkou, petrželkové 

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

Menu oběd 2
Pečené rybí filé na másle, 

dušená zelenina, 
petrželkové brambory (4,7)

Cizrnové chilli se zeleninou, 
chléb (1,9)                        

Zapečené palačinky s 
tvarohem a rozinkami (1,3,7) 

nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9

Variace salátů se zeleninou, 
tuňákem a vejcem na tvrdo, 
jogurtový dresink, pečivo 

(1,3,4,7,9)

Bramborové nočky s 
jahodovým přelivem (1,3,7) 

nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9

Smažené žampiony, 
petrželkové brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7,9,10)

Buchty plněné povidly nebo 
tvarohem, kakaový nápoj 
(1,3,6,7) nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9

Dezert
Linecký koláč s tvarohovo 
ořechovou náplní (1,3,7,8) Zeleninový salát s rukolou Ovocný kompot Jogurtový řez (1,3,7) Ovocný salát Perník s jahodovou 

marmeládou (1,3,7,8) Ovocný kompot

Svačina Ovocná přesnídávka Šáteček s borůvkovou 
náplní (1,3,7,8)

Šunkový chlebíček se 
zeleninou (1,3,7,10)

Pudinkový dezert (7) Vícezrnný chléb, tavený sýr, 
rajče (1,3,7,8) Ovocný jogurt (7) Piškotová bábovka (1,3,7)

Večeře
Rajčatový salát s měkkým 

salámem a vajíčkem, pečivo 
(1,3,6,7)

Rybičková pomazánka s 
tvarohem a kořenovou 

zeleninou, pečivo (1,3,4,7,9)
Francouzské brambory s 

čalamádou (1,3,7,9,10)
Studentský řízek v těstíčku, 

petrželkové brambory 
(1,3,6,7)

Knedlíky s vejci, kyselá 
okurka (1,3,7,10)

Obložený talířek s měkkým 
salámem, žervé, krájená 
zelenina, pečivo (1,3,6,7)

Gulášová polévky, pečivo, 
tavený sýr (1,3,7,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Jablečné pyré s jahodami, 

tmavé pečivo (7)
Celozrnné pečivo, lučina, 
krájená zelenina (1,3,7,8)

Tmavé pečivo s taveným 
sýrem a zeleninou (1,7,9)

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

Ovocná přesnídávka, tmavé 
pečivo (1)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou, tmavé pečivo 

(1,7)

Chléb s paštikou a rajčetem 
(1,7)

                         

Monika Pešková                               
a                         

Jirka Horálek

JÍDELNÍ LÍSTEK od 12.4.2021 do 18.4.2021

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:


