
SENIORCENTRUM          

KLAMOVKA

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
28.1.2019 29.1.2019 30.1.2019 31.1.2019  1.2.2019  2.2.2019  3.2.2019

Kapsa s tvarohem,        
pečivo                        

kakao nebo čaj

Tvarohová pomazánka                      
s pažitkou, pečivo,                    
bílá káva nebo čaj

Šunkovo sýrový talířek                    
se zeleninou, pečivo                          

bílá káva nebo čaj

 Bábovka,                   
pečivo  máslo                           

mléčný nápoj nebo čaj

Budapešťská pomazánka, 
krájená zelenina, pečivo, 

bílá káva nebo čaj

Loupák s máslem a 
džemem, pečivo,                    

káva s mlékem nebo čaj

Kobliha s džemem, 
pečivo,                                        

bílá káva nebo čaj

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

Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Mrkvovo jablečná 

přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 
nabídky

9

Drůbeží vývar                          
se zeleninou a  vlasovými 

nudlemi

Uzený bujón s česnekem 
a bramborami

Kmínová s vejcem Fazolová Hovězí  vývar                                          
se zeleninou a nudličkami Bramborová polévka

Kuřecí vývar s 
těstovinovou rýží a 

zeleninou

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

Bramborový knedlík                    
s uzeným masem a 
kysaným zelím se 

smaženou cibulkou         

Koprová omáčka s 
hovězím masem a 

houskovým knedlíkem

Bratislavské kuřecí 
nudličky                                     

se zeleninou a 
smetanovou omáčkou, 

těstoviny

Aljašská treska pečená                 
na másle, vařené 

brambory, restované 
fazolové lusky                    

s anglickou slaninou 

Hamburská vepřová kýta,                           
houskový knedlík                                   

Rajská hovězí pečeně, 
těstoviny

Smažený vepřový řízek, 
pažitkové brambory,        

kyselá okurka                                                  

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

Bavorské vdolečky                      
s povidly a šlehačkou 

sypané tvarohem                                    
nedoporučuje se pro dietu 

č.9 

Zeleninové rizoto, 
červená řepa

Ragú z červených fazolí                      
s mexickou zeleninou, 

pečivo

Těstoviny s pečeným 
česnekem, sekanou 
petrželkou, olivovým 
olejem a feferonkami 

sypané sýrem

Plněné tvarohové 
knedlíky ovocem, přelité 

máslem

Lasagne se zeleninou, 
drcenými rajčaty 
zapečené sýrem               

Zeleninové medajlonky, 
brambory

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

Ovocný kompot Tomatový salát s jarní 
cibulkou

Ovocný salát Zeleninový salát Ovocný kompot Zákusek Ovocný jogurt

1,3,6,7,8 1,3,7,8 7

Šunkový chlebíček                       
se zeleninou

Ovocná přesnídávka Řez špaldového biskvitu                            
s ořechy

Pečivo s lučinou                                     
a rajčaty

Dezert ze zakysané 
smetany  a tvarohu  s 

lesním ovocem a piškoty

Kaiserka s máslem, 
turistickým salámem                                  

a zeleninou

Tvaroh se skořicí a 
pečenými jablky

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

Frankfurtská polévka s 
párkem, pečivo

Nakládaný utopenci, 
pečivo

Tvarohová pomazánka                  
s ředkvičkami, pažitkou                              

a vajíčkem, pečivo

Míchána vejce na cibulce 
s  pažitkou, řez rajčete, 

pečivo
Játrová paštika, pečivo Jáhlová kaše s banánem Drůbeží párek s hořčicí, 

pečivo                                      

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

Bílý jogurt, tmavé pečivo
Mrkvovo jablečná 

přesnídávka, tmavé 
pečivo

Tmavé pečivo                                           
se strouhaným sýrem                          

a máslem
Hroznové víno, pečivo 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

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28.1.2019 do 3.2.2019

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: 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:                    
změna jídelníčku vyhrazena

Druhá večeře                  
pro dietu č. 9                                               
po domluvě                                                   

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


