JÍDELNÍ LÍSTEK od 4.1.2021 do 10.1.2021

SENIORCENTRUM
SENECURA TELČ
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

4.1.2021

5.1.2021

6.1.2021

7.1.2021

8.1.2021

9.1.2021

10.1.2021

Snídaně

Fazolová
pomazánka,chléb,pečivo
,bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Hřeben s jablečnou
náplní, bílá káva nebo
čaj (1,3,7)

Sýr eidam,rama, řez
salátové okurky, chléb,
pečivo, bílá káva nebo
čaj (1,3,7)

Chodský koláč, dia
bábovka, kakaový nápoj
(1,3,7)

Přesnídávka

Ovocné přesnídávka

Ovoce

Ovocný jogurt(7)

Ovoce

Ovocný nápoj

Ovocný jogurt(7)

Ovoce

Polévka oběd

Kuřecí vývar s
petrželkovým
kapáním(1,3,7,10)

Zeleninová s ovesnými
vločkami(1,9)

Hovězí vývar s vaječným
svítkem(1,3,7,9)

Pórková polévka (3,7)

Kuřecí vývar s
nudlemi(1,3,7,9)

Dýňová polévka se
zakysanou smetanou
(1,7)

Hovězí vývar s rýží a
hráškem (1,3,7,9)

Menu oběd 1

Vepřové maso na
paprice, houskový
knedlík (1,3,7)

Mletý řízek se sýrem,
bramborová kaše(1,3,7)

Mexický guláš s
hráškovou rýží (1,10)

Obalovaná treska se
sýrovou omáčkou,
petrželkové brambory
(1,3,4)

Znojemská hovězí
pečeně, dušená rýže
(1,3,7,10)

Přírodní kuřecí
plátek,petrželkové
brambory

Vepřové výpečky,kysané
zelí zadělávané,
bramborové
knedlíky(1,3,7,10)

Menu oběd 2

Nudle s mákem sypané
cukrem a přelité máslem
(1,3,7)

Dušená zelenina na
másle, vařené
brambory(1,3,7,9)

Kuskus s kuřecím
masem, zeleninou a
sýrem, okurka(7,10)

Domácí buchty plněné
povidlím (1,3,7)

Zapečené těstoviny s
rajčaty a sýrem(1,3,7)

Žemlovka s
jablky,sypaná cukrem a
přelitá máslem (1,3,7)

Zapečené brambory s
brokolicí a sýrem,
okurka(3,7,10)

Dezert/salát

Sušenka

Rajčatový salát(10)

Ořechovník se
šlehačkou (1,3,7)

Kompot

Kunovjanka(10)

Kompot

koláček (1,3,7)

Svačina

Mléko,
podmáslí,toustový chléb
tmavý (1,3,7)

Plundrový šnek

Ovoce

Ovocný jogurt(7)

Mléko,podmáslí,tmavý
toustový chléb (1,3,7)

Ovoce

Mléčný nápoj(7)

Večeře

Králík pečený na
česneku,petrželkové
brambory,řez rajčete (1)

Rizoto z vepřového
masa, sypané sýrem,
okurka(7,10)

Maďarský perkelt ,
vařené těstoviny (1,10)

Šunka,máslo,krájená
paprika,chléb, pečivo
(1,3,7)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Dle denní nabídky

Dle denní nabídky

Dle denní nabídky

Dle denní nabídky

Zeleninová pomazánka, Vajíčková pomazánka,
Paštika, máslo, krájená
chléb, pečivo, bílá káva pečivo, krájená zelenina, zelenina, bílá káva nebo
nebo čaj (1,3,7,9)
bílá káva nebo čaj (1,3,7)
čaj(1,3,7)

Zapečené těstoviny s
Frankfurtská polévka s
Rýžová kaše s klevelou,
uzeným masem, salátová
bramborem, chléb,
přelitá máslem (7)
okurka (1,3,7)
pečivo (1,3,7)

Dle denní nabídky

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 stů")

Dle denní nabídky

Dle denní nabídky

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Šéfkuchřka Dana
Pospíchalová s kolektivem

