
SENIORCENTRUM            

KLAMOVKA

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 29.12.2018 30.12.2018

Obložený  talířek se šunkou 
a sýrem, pečivo,                                                                                           

bílá káva nebo čaj
Vánočka s máslem a 

džemem, bílá káva nebo čaj
Míchaná vejce                    

na cibulce, chléb, bílá káva 
nebo čaj

Šlehaná bábovka, pečivo, 
máslo                               bílá 

káva nebo čaj

Vídeňské párky                      
s hořčicí, pečivo, bílá káva 

nebo čaj

Loupák s máslem                             
a džemem,                                      

kakaový nápoj nebo čaj

Turistická pomazánka s 
tvarohem, zelenina, pečivo,                                     

bílá káva nebo čaj

1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,4,7

Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Mléčný zákys Ovoce dle denní nabídky

9 9

Hovězí vývar vývar se 
zeleninou                 

a vlasovými nudlemi

Houbový krém s 
bramborami zakysanou 

smetanou

Hovězí vývar                             
se zeleninou               

a rýží
Tomatová s drcenými 

rajčaty a bazalkou, Zelná s klobásou Kulajda
Drůbeží vývar                         

s krupicí a vejcem

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

 Marinovaný losos, 
šťouchané brambory s 

mladou cibulkou          

Vepřové na kmíně , 
dušená rýže 

Pečená kuřecí roláda s 
bramborovou kaší, kyselá 

okurka

Vepřový plátek po 
Srbsku, rýže

Znojemský guláš, 
houskový knedlík                             

Pečené filé z tresky s 
angl.slaninou a pórkem, 

vařené petrželkové 
brambory

Pečené kuřecí stehno                                         
s bramborovou kaší,                   

řez sterilované okurky                                           

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

Staročeská muzika              
s vánočkou

Bramborák se sýrem a 
zeleninovým salátem

Kynuté knedlíky s 
ovocnou náplní, přelité 
máslem a moučkovým 

cukrem

Špagety po uhlířsku 
sypané sýrem

Gratinované brambory                               
se zeleninou a rajčaty

Čočka na kyselo                     
s uzeným masem, 
sterilovaná okurka

Plněné buchty                                 
s tvarohem nebo povidly, 

mléčný nápoj                     
nedoporučuje se pro 

dietu č.9  

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

Meruňkový kompot Zákusek Ovocný nebo zeleninový 
salát Okurkový salát Zákusek Salát Coleslaw Kakaový desert

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

Tvarohový desert Jogurt s ovocem
Špaldový biskvit                      

s ořechy Termix
Šlehaný jogurt s medem a 

ovocem
Čokoládový řez                                 

s jahodovou marmeládou Ovocná přesnídávka

1,3,7 7 1,3,7,8 7 1,3,7 1,3,7 1,3,7

Opečená vinná klobása, 
chléb                                                                            

Chléb s pomazánkovým 
máslem a rajčetem

Frankfurtská polévka, 
pečivo

Těstoviny zapečené s 
masem a zeleninou

Obložený talíř                           
s gothajem              

a taveným sýrem,                          
zelenina, bílé pečivo

Topinky s masovou směsí 
a sypané sýrem

Šumavská bramborová 
polévka s houbami                               
a kapustou, pečivo

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

Bílý jogurt, tmavý chléb Mrkvovo jablečná 
přesnídávka, tmavé pečivo

Tmavé pečivo                                           
s pomazánkovým máslem a 

rajčetem
Ovoce

Plátkový sýr s jablkem, 
tmavé pečivo Žervé se zeleninou, chléb Tmavé pečivo s dietní 

šunkou 

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

ŠÉFKUCHAŘ                   
Leoš Dobrotka

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

není stanoveno jinak
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Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Přesnídávka
Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Salát / Dezert
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:

Večeře
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Druhá večeře                  
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JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.12.2018 do 30.12.2018

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:                    
změna jídelníčku vyhrazena

Snídaně
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