
SENIORCENTRUM             

KLAMOVKA

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
26.2.2018 27.2.2018 28.2.2018 1.3.2018 2.3.2018 3.3.2018 4.3.2018

Perník s ovocnou marmeládou, 
pečivo,                                                   

bílá káva nebo čaj

 Vejce na tvrdo, máslo zelenina, 
pečivo                                                      

káva nebo čaj

Bílý jogurt s kukuřičnými 
lupínky                                                       

a marmeládou, pečivo, káva 
nebo čaj

 Obložený talířek                          
s Gothajem a sýrem, máslo, 

zelenina, pečivo, bílá káva nebo 
čaj

Vánočka s máslem                            
a džemem, kakao nebo čaj

Chléb se šunkovou pěnou, káva 
s mlékem nebo čaj

Míchaná vejce                           na 
cibulce, máslo, pečivo,                                     
káva s mlékem nebo čaj

1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,7 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablkovo mrkvová přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Jogurt s ovocem Ovoce dle denní nabídky

9 7

Drůbeží vývar                               
se zeleninou a vaječnou 

sedlinou
Jemná zeleninová Boršč se zakysanou smetanou

Hovězí vývar                                      
s celestinskými nudlemi                       

a zeleninou
Gulášová s bramborami

Hovězí vývar                                           
se zeleninou                            

a drožďovými knedlíčky
Španělská čočková polévka                                   

s rajčaty a mrkví

1,3,7,9 1,3,7,9 1,7,9 1,3,7,9 1 1,3,7,9 1,7,9

Vepřový vrabec                            
s bramborovým knedlíkem              

a dušeným špenátem,                           
smažená cibulka                             

Masové kuličky                                        
v rajčatové omáčce, těstoviny   

pivo          

Smažené rybí prsty                                      
s bramborovou kaší                                

a řezem citronu

Dušené hovězí                                         
po znojemsku,               

houskový knedlík                                      
pivo

Pečené rybí filé                                
na anglické slanině                      

a pórku,                                    
vařené brambory

Vepřové švej ču žou,           
dušená rýže

Pečené kuře alá bažant                                  
s petrželkovými brambory      

pivo

1,3,7 1,3,7,9 1,3,4,7 1,3,7,10 4,7 1,2,3,6,12 1,7

Dušená čočka                                   
se zeleninou, červenou řepou                                                 

a balkánským sýrem

Pečené brambory                                   
ve slupce na bylinkách                               

s kukuřicí, červenou cibulkou                                    
a zakysanou smetanou

Moravské koláče, kakao                                        
nedoporučuje se pro dietu č.9 

 Rokle - Těstoviny                                     
s hlávkovým zelím                                 

a houbami (jihočeský recept)

Sójové nudličky                                          
v paprikové smetanové omáčce,                           

dušená rýže

Krupicová kaše                                          
s kakaem, máslem a           

čerstvým ovocem
Halušky s bylinkami                                       
a balkánským sýrem

1,7,9 7 1,3,7 1,3,7 1,6,7 7 1,3,7

Třešňová bublanina Hlávkový salát                                   
se sladkokyselou zálivkou Okurkový nebo ovocný salát Makový řez Zeleninový salát Vídeňský čokoládový řez                  

s meruňkovou marmeládou Salát z červené řepy

10 7 1,3,7 9 1,3,7 13

Šlehaný tvaroh                                  
s dušenými  jablky                           

se skořicí
Termix

Obložený chlebíčkem                    
s bramborovým salátem                    

a šunkou
Ananasový kompot Litý  koláč s malinami                             

a drobenkou
Sýrový chlebíček                            

s rajčetem
Vanilkový puding                             

s ovocem                      

7 7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 7

Pomazánka z pečeného 
vepřového masa,                        

kyselá okurka,                                 
chléb

Bramborák, pivo
Krabí pomazánka,                    

pečivo,                                      
krájená zelenina

Ovesná kaše sypaná kakaem a 
přelitá máslem

Škvarková pomazánka                                   
s jarní cibulkou, chléb

Květákový mozeček, 
petrželkové brambory,                     

řez rajčete
 Těstovinový salát                             

se zeleninou, pečivo

1,3,7,10 1,3,7 1,3,4,7,9,10 1,7 1,3,7 3,7 1,3,7,9

Chléb se žervé a rajčetem Ovoce, tmavé pečivo Tmavé pečivo s lučinou                            
a strouhaným sýrem Plátkový sýr s ovocem Bílý jogurt s dia marmeládou, 

tmavé pečivo
Tmavé pečivo s dietní šunkou                                     

a salátovou okurkou Vajíčkový chléb

1,7 1 7 7 1,7 1 1,3,7

ŠÉFKUCHAŘ                   
ZDENĚK ŠULA

JÍDELNÍ LÍSTEK od 26.2.2018 do 4.3.2018

Snídaně

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Přesnídávka

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 1

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Polévka oběd

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Salát / Dezert

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 2

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Svačina

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                        
veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách pokud 

není stanoveno jinak

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Druhá večeře                  
pro dietu č. 9                           
po domluvě                                   

s ošetřujícím lékařem Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:


