
 SENECURA 

SENIORCENTRUM  

CHOTĚBOŘ
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

03.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 08.05.2021 09.05.2021

Snídaně

Obložený talířek 
vysočinou, sýrem a 

zeleninou, krájené máslo, 
pečivo, čaj nebo káva s 

mlékem (1,3,7)

Kynuté buchty s 
tvarohovou náplní, bílá 

káva nebo čaj (1,3,7)

Pažitková pomazánka s 
krájeným vejcem, 

zeleninová obloha, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7)

Jáhlová kaše s ovocem, 
pečivo, kakaový nápoj 

nebo čaj (1,3,7)

Talířek s kuřecí pěnou a 
krájenou zeleninou, 

pečivo, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7,8)

Croissant s máslem a 
džemem, kakaový nápoj 

nebo čaj (1,3,7)

Míchaná vejce se 
smetanou na cibulce, 

zeleninová obloha, pečivo, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7) 

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Jablečné pyré s dýní  Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocný jogurt, bílé pečivo 

(1,3,7)
Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Cizrnový krém se 

zakysanou smetanou a 
houskovými krutony 

(1,3,7,9)

Kuřecí vývar s hráškem a 
těstovinovou rýží (1,3,7,9) Dršťková polévka (1,9) Kmínová s vejcem (1,3,7,9)

Hovězí vývar se zeleninou 
a játrovou zavářkou 

(1,3,7,9)

Mrkvovo hráškový krém s 
kari a zakysanou 

smetanou (1,3,7,9)

Drůbeží vývar se zeleninou 
a vlasovými nudlemi 

(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Zapečené fleky s uzeným 

masem a vejcem, řez 
kyselé okurky, pivo 

(1,3,7,10)

Kuře alá bažant, indická 
rýže s mrkví (1,7,9)

Rybí filé dušené v 
zelenině, petrželkové 

brambory (7,9)

Frankfurtská hovězí 
pečeně, dušená zeleninová 

rýže, pivo (1,7,9)

Vepřový jazyk s křenovou 
omáčkou, houskové 

knedlíky, pivo (1,3,7,9)
Pštrosí vejce s 

bramborovou kaší (1,3,7)
Pečené vepřové koleno, 

dušené bílé zelí, chlupaté 
knedlíky, pivo (1,3,7,10)

Menu oběd 2
Grilovaný hermelín, 

petrželkové brambory, 
tatarská omáčka, pivo 

(3,6,7,9,10)

Houbový nákyp, 
sterilovaná okurka (1,3,7)

Pardubické perníkové 
knedlíky s tvarohovým 

přelivem (1,3,7) 
Nedoporučujeme 

objednávat pro dietu č.9

Špagety po uhlířsku 
sypané sýrem (1,3,7)

Brambory zapečené se 
zeleninou a sýrovou 

omáčkou (3,7,9)
Fazolový guláš, pečivo 

(1,3,7,9)

Tvarohové placičky s 
rozinkami a švestkovým 

rozvarem sypané 
skořicovým cukrem (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro dietu 

č.9

Dezert/salát Míchaný zeleninový salát Ledový salát s krájenou 
zeleninou

Mrkvový salát s broskvemi Rajčatový salát s cibulkou 
a petrželkou Mandarinkový kompot Sterilovaná červená řepa s 

čínským zelím a kapií Ovocný kompot

Svačina Makový řez s vanilkovým 
krémem (1,3,7,8)

Litý mřížkový koláč s 
tvarohem a jablky (1,3,7)

Obložený chlebíček s 
taveným sýrem a rajčaty 

(1,3,7)
Banán v čokoládě (6,7,8) Kakaový termix (7) Punčový řez (1,3,7) Jahodový pohár se 

šlehačkou (7)

Večeře
Vaječná omeleta s 

hráškem, petrželkové 
brambory (1,3,7)

Šunková pěna, krájená 
zelenina, pečivo (1,3,7)

Pečená vinná klobása, 
petrželkové brambory 

(1,3,7,10)

Bramborové šišky s 
opečenou strouhankou 

(1,3,7)

Salát z krabích tyčinek s 
jablky, krájená zelenina, 

pečivo (1,3,4,7,9,10)
Cuketová nádivka, krájená 

rajčata, pečivo (1,3,7)
Lehký bramborový salát se 

šunkovým salámem,  
pečivo (1,3,7,9,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Šlehaný tvaroh s kapiemi, 

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

pečivo (1,7)
Tmavé pečivo s máslem a 

rajčaty (1)
Chléb s paštikou a 

zeleninou (1,7)
Ovocná přesnídávka, tmavé 

pečivo (1)
Bílý jogurt s dia 

marmeládou, tmavé pečivo 
(1,7)

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

                         

Monika Pešková                               
a                          

Jirka Horálek

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3. 5. 2021 do 9. 5. 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 PŘIPRAVILI:


