
SENIORCENTRUM          

KLAMOVKA

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
21.1.2019 22.1.2019 23.1.2019 24.1.2019 25.1.2019 26.1.2019 27.1.2019

Makový závin, pečivo,       
máslo, káva s mlékem 

nebo čaj

Uzenářský talířek, pečivo, 
bílá káva nebo čaj

Medové máslo, pečivo, 
bílá káva nebo čaj

Tvarohová pomazánka s 
pažitkou                                            

bílá káva nebo čaj

Makový loupák s máslem 
a džemem, pečivo,         
bílá káva nebo čaj

Davelské minipárky, 
hořčice, pečivo, bílá káva 

nebo čaj

Vánočka s máslem                                          
a džemem,pečivo          

kakao

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

Ovocná přesnídávka Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 

nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Bílý jogurt s  ovocnou 
marmeládou

9 7

Kulajda
Žampionový krém se 

smetanou
Hrachová polévka                                                  

s uzeninou

Drůbeží vývar                                                           
s krupicovým kapáním                     

a zeleninou
Pórková s vejcem Hovězí vývar                                                 

se zeleninou a nudlemi
Brokolicová polévka                

s houskovými krutony

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

Pivovarský hovězí tokáň, 
dušená rýže           

Vepřová plec na paprice, 
těstoviny

Francouzské brambory  
zapečené s uzeným 
masem, řez okurky

Vepřové kostky                                     
na česneku a anglické 

slanině, rýže

Debrecínský guláš                                      
s houskovým knedlíkem

Vepřová pečeně na 
rozmarýnu, protýkaná 

mrkví, šťouchané 
brambory               

Kuře po myslivecku,                 
dušená rýže

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

Nudle s mákem                                                  
a moučkovým cukrem                            

přelité máslem

Kapustové karbanátky                                         
s anglickou slaninou, 
petrželkové brambory

Těstoviny se sójovým 
masem a omáčkou                                                                    
z drcených rajčat

Placičky z rybího filé                     
s jarní cibulkou                                  
s petrželkovými 

bramborami

Kynuté knedlíky                              
s ovocem s moučkovým 

cukrem a máslem,                                                       
nedoporučuje se  pro dietu 

č.9 

Bramborové nočky                                             
se sýrovo bazalkovou 
omáčkou s bylinkami

Bramborový guláš s 
uzeninou, pečivo

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

Ovocný kompot Zelný salát s mrkví Kakaový puding Mrkvový salát                                 
s broskvemi

Biskvit ze zeleného čaje Míchaný zeleninový salát Špaldový biskvit                                             
s ořechy

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

Mléčná rýže s kakaem Zákusek Obložený šunkový 
chlebíček Termix

Chlebíček se sýrem                                         
a zeleninou

Croissant se zavařeninou Šlehaný tvaroh s ovocem

7 1,3,7 1,3,7,9 7 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,8

Hovězí vývar s játrovými 
knedlíčky, pečivo

Rybičková pomazánka                                      
s tvarohem a majonézou, 

pečivo

Kuřecí jatýrka                                                
se zeleninou a dušenou 

rýží

Davelská vepřová 
tlačenka s octem a 

cibulkou, pečivo

Čínské nudle                                    
se zeleninou             

a uzeným sýrem

Turistická pomazánka                                       
s pečivem

Dršťková polévka,                                     
chléb

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

Bílý jogurt, plátek chleba Mrkvovo jablečná 
přesnídávka, tmavé pečivo

Tmavé pečivo                                           
s pomazánkovým máslem  a 

rajčetem
Hroznové víno 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 1,3,7 1,3,7

ŠÉFKUCHAŘ                                   
Leoš Dobrotka           

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:                    
změna jídelníčku vyhrazena

Druhá večeře                  
pro dietu č. 9                                               
po domluvě                                                   

s ošetřujícím lékařem 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:

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:

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:

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

JÍDELNÍ LÍSTEK od 21.1.2019 do 27.1.2019

Snídaně

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


