
SENIOR Otrokovice, p.o.

Snídaně Oběd Svačina Večeře

Pondělí  

20.5.

Lipový čaj,bílá 

káva,pomazánkové máslo 

50g,pečivo s vlákninou 

2ks                                  
obsahuje: 1,7

Polévka zeleninová s pohankou                                                  

liberecký párek, hrachová kaše s cibulkou, chléb                          

2 ks, okurek steril.                                                                                        
obsahuje: 1,3,6,7,9,10,12 ,13                                                                 

2 - džuveč s vepř. masem, chléb 2 ks

acidofilní 

mléko     
obsahuje: 7

zeleninový tvaroh 100 g , sekaná 

pažitka, kváskový chléb 3 ks ,čaj                                             
obsahuje:1,7,9                                                                   

Úterý     

21.5.

Bílá káva,čaj,pom. z 

vařeného celeru 50 g, 

pečivo 2ks                  
obsahuje: 1,3,7,9,10

Frankfurtská  polévka                                                                                              

vepřová dušená plec, dušená mrkev, brambory                                                       

obsahuje:1,3,6,7,9,13                                                                                   

2-ragú polévka                             

jogurt  
obsahuje: 

7

Těstovinový nákyp s tvarohem a 

broskvemi                                     
obsahuje: 1,3,7                

Středa  

22.5.  

Bílá káva,čaj, pom. 

karlovarská 50g, pečivo  

2ks                                 
obsahuje: 1,7

Drůbková polévka s nudlemi                                                     

vejce, hřibová omáčka, houskový knedlík                                                      

obsahuje: 1,3,7,9,12,13                                                                       

2-vejce, koprová omáčka, knedlík

ovoce

Masová pom. 100 g,sekaná 

cibulka, chléb 2 ks                                 
obsahuje:1,7,10,12                                                

2- dietní masová pomazánka, sekaná 

pažika,chléb 2 ks                   

Čtvrtek    

23.5.

Bílá káva,čaj, máslo, 

karlovarský rohlík 2 ks                                                                 

obsahuje: 1,3,7

Polévka krkonošská                                                                                            

V1- pečené rybí karbenátky v kukuřič. obalu,bramborová 

kaše,kompot                                                                                    

Obsahuje: 1,3,4,7,9,13                                                                    

V2 - Honzovy buchty s povidly 4 ks           

laksymák 
obsahuje:7

Dršťková polévka, pečivo 2 ks                            
obsahuje:1,3,7,9,13                                                    

2- masová polévka s bramborem, 

pečivo 2 ks

Pátek     

24.5.

Bílá káva,čaj,medové 

máslo  50 g, pečivo 2 ks                                                 
obsahuje: 1,7

Polévka bramborová                                                                  

kuřecí stehno ala bažant, rýže, salát z čínského zelí  s 

mrkví                                                                        
obsahuje:1,7,9,12                                                                                                          

2- přírodní pečené stehno

vitamín. 

nápoj

Pivní sýr ,Flóra,sekaná pažitka, chléb 

2ks, čaj                                    obsahuje:1,7                                                                     

2- tvarohový sýr  100 g, máslo, 

sekaná pažitka, chléb 2 ks

Sobota     

25.5.

Bílá káva, čaj, žervé 

50g,pečivo 2ks              

obsahuje: 1,7                        

Polévka pohanková                                                    

vepřová Hamburská kýta, těstoviny                                                 

obsahuje: 1,3,6,7,10,12, 13                                                                                                

2-  dietní Hamburská kýta

oplatek     

obsahuje: 

1,5,6,7,8

Salám 100 g, Flóra, pečivo 2ks                                     
obsahuje: 1,7                                                      

2 - šunka 100 g, máslo, pečivo 2 ks

Neděle   

26.5.               

Horká čokoláda,čaj, 

vánočka 4 ks, máslo                                    
obsahuje: 1,3,6,7,8,11

Polévka brokolicový krém s krutony                                                        

plněná kuřecí prsa šunkou a sýrem,šťouchané 

brambory s pórkem,salát  z čer. řepy se zakys. 

smetanou                                                                            
obsahuje: 1,3,7,9,13                                                                                                           

ovoce

Sýr plátkový Eidam 100 g, 

máslo,pečivo 2ks,rajče,čaj                               
obsahuje 1,7                                                      

Změna jídelníčku vyhrazena!

Jídelní lístek od 20.5. - 26.5.2019


