
SENIORCENTRUM                      
MODŘICE

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

11.6.2018 12.6.2018 13.6.2018 14.6.2018 15.6.2018 16.6.2018 17.6.2018

Vídeňské párky s hořčicí, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Kobliha plněná marmeládou                              

káva s mlékem nebo čaj

Vajíčková pomazánka, pečivo, 

bílá káva nebo čaj

Chléb se žervé                                

a rajčaty                                             

bílá káva nebo čaj

    Makový loupák                    

s máslem                                                

a džemem,                                      

bílá káva nebo čaj

Obložený chléb                                                     

s uzeninou a sýrem, máslo, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Vánočka s máslem                                          

a džemem, 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 Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky
Bílý jogurt s  ovocnou 

marmeládou

9 7

Květáková polévka                          

se smetanou

Kuřecí polévka s rýží             

citrónem a vejcem 

Luštěninová polévka                                   

s rajčaty, mrkví                     

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

Soukenický řízek                                                 

s bramborovou kaší,                                

řez okurky

Hovězí kostky                        s 

cizrnou                                    a 

čerstvou bazalkou                        

dušená rýže

Přírodní vepřový plátek, 

fazolky se slaninou, pečené 

brambory

Vepřové kostky                                     

na česneku a anglické 

slanině, těstoviny

Debrecínský guláš                                      

s houskovým knedlíkem

Na rozmarýnu pečená 

vepřová plec protýkaná 

mrkví, šťouchané brambory                                                           

Kuře pečené                            

se zeleninou                 dušená 

rýže

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

Nudle s mákem                                                  

a moučkovým cukrem                            

přelité máslem

Treska pečená  na rajčatech a 

česneku s brambory                       

s jogurtem a koprem

Rýžový pilaf                                       

se zeleninou                           a 

krevetami

Rybý filé                     s jarní 

cibulkou                                  s 

petrželkovými bramborami

Kynuté knedlíky                                                     

s povidly s moučkovým 

cukrem a máslem,                  

kompot                                        

nelze objednat pro dietu č.9 

Bramborové nočky                                             

se sýrovo smetanovou 

omáčkou s bylinkami

Vločková kaše                             

s mlékem, skořicí, borůvkami                           

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

Ovocný kompot
Řecký salát s olivami                           

a fetou
Kakaový řez                            

Mrkvový salát                                 

s broskvemi
Ovocný kompot Rajčatový salát

Špaldový biskvit                                             

s ořechy

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

Mléčná rýže 
Rohlík s medem                                                  

a máslem
Obložený šunkový chlebíček Termix

Chlebíček se sýrem                                         

a zeleninou
Croissant se zavařeninou Jogurtový dezert

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

Obložený chléb                                                 

s uzeninou a sýrem, máslo, 

pečivo

Kuřecí gyros                         se 

zeleninou, pita chlebem                                  

a tzatiky

Musaka s kuřecím masem, 

lilky a cuketami

Ruské vejce se zeleninou                          

a šunkou, pečivo

Čínské nudle                                    

se zeleninou                                    

a uzeným sýrem

Turistická pomazánka                                       

s pečivem

Zapečené brambory                                        

s uzeným masem                                    

a zeleninou,                        řez 

okurky

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                   
DUŠAN ŠRUTKA

JÍDELNÍ LÍSTEK od 11.6. 2018 do 17.6.2018

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

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


