Slovak

Jedlá Halal

Sendviče

29. Karí z mletej jahňaciny a hrášku

51. Sendvič s tuniakom a majonézou

So zeleninovou Masala a ryžou

30. Karí z jahňaciny a zemiakov
So zeleninovou Masala a ryžou

31. Hovädzie karí

So žltým hrachom (Tarka Daal) a ryžou

32. Kuracia Tikka Masala
S hrachom (Chana Daal) a ryžou

33. Kuracia Korma

S lúpaným žltým hrachom (Masoor Daal) a ryžou

34. Kuracie Biryani (rizoto)

S fazuľou Mungo (Moong Daal) a ryžou

35. Arabské kurča
S ryžou a zeleninou

36. Arabské jahňacie mäso

Leicester Hospitals

S bielym alebo tmavým chlebom

52. Sendvič so soleným hovädzím mäsom
S bielym alebo tmavým chlebom

53. Sendvič s kuracím mäsom a majonézou
S bielym alebo tmavým chlebom

54. Sendvič s jemným syrom Cheddar
S bielym alebo tmavým chlebom

55. Sendvič so šunkou

S bielym alebo tmavým chlebom

56. Sendvič s vajíčkom a majonézou
S bielym alebo tmavým chlebom

NB: Šalátovú oblohu a bezlepkové sendviče podávame na vyžiadanie
v závislosti od vášho neutropenického stavu.

S ryžou a zeleninou

37. Jahňacie Biryani (rizoto)

S fazuľou Mungo (Moong Daal) a ryžou

NB: Ku ázijským vegetariánskym a halal jedlám si môžte vyžiadať
biely jogurt a indický chlieb Chapatti (nie bezlepkový). Spýtajte sa
obsluhy pri výbere jedál.

Teplé dezerty

Na vyžiadanie s pudingom

57. Šťavnatý čokoládový koláč
58. Koláč s malinovým džemom

Jedlá do ruky

59. Jablkový dezert s mrveničkou

38. Vyprážané kuracie kúsky a zemiakové mesiačiky

61. Čistý puding

Vyprážané kuracie kúsky na južanský spôsob podávané s okorenenými
zemiakovými mesiačikmi, kúskami mrkvy a brokolice.

39. Rybie prsty s hranolkami

Rybie prsty s hranolkami a čerstvými ružičkami brokolice

40. Vegetariánske mäsové guľky s pečenými zemiakmi

Vegetariánske „mäsové guľky” podávané s pečenými zemiakmi, mrkvou a
brokolicou

60. Karamelovo-ďatlový puding

Čerstvo pripravené
pre vás
- JEDÁLNY LÍSTOK – OBEDY A VEČERE JESEŇ/ZIMA

Studené dezerty
62. Čerstvé ošúpané ovocie pomaranč, jablko alebo banán
63. Ovocný koktail z prírodnej šťavy
64. Ryžový puding

Pečené zemiaky v šupke

Teplý alebo studený

65. Karamelový krém (Crème Caramel)

Čistý zemiak v šupke podávame ako hlavné jedlo, NIE ako prílohu. Ku
všetkým zemiakom podávame rastlinné maslo a náplň podľa vášho
výberu:

66. Jahodová pena

41. Strúhaný syr Cheddar

68. Syr so slanými sušienkami

42. Tvaroh (Cottage Cheese)
43. Tuniak s majonézou
44. Tuniak

67. Čokoládová pena
S rastlinným maslom (

) alebo s maslom

69.

Hustý krémový jogurt

70.

Nízkotučný jogurt

45. Pečená fazuľa
NB: Extra porcia syra alebo šalátová obloha je k dispozícii na
vyžiadanie v závislosti od vášho neutropenického stavu.

Šaláty

Občerstvenie počas dňa
Tri krát počas dňa ponúkame rôzne pochutiny ako doplnok k nápojom.
Pozor: Podávame rôzne druhy pochutín v závislosti od predpísanej
diéty.

46. Kurací šalát

Balíček s občerstvením

47. Šunkový šalát

Balíček s občerstvením je k dispozícii 24 hodín denne v prípade ak
zameškáte hlavné jedlo kvôli liečbe alebo vyšetreniam. V balíčkoch sa
bežne nachádza sendvič, banán alebo pomaranč, čipsy, koláčik
a pomarančový džús. Ak si želáte balíček s občerstvením, obráťte sa
prosím na zdravotnú sestru na oddelení.

48. Šalát s kúskami
49. Šalát so syrom Cheddar
50. Vajíčkový šalát
Biele/tmavé pečivo a maslo alebo rastlinné maslo na vyžiadanie.

CHUTNE A ZDRAVO PRIPRAVENÉ
NA PARE

Predstavujeme vám
Nový jedálny lístok
Najlepších čerstvých a

Predjedlá
1. Ovocný džús

Pomaranč, jablko alebo ananás

2. Polievka podľa dennej ponuky

Podávaná s bielym alebo tmavým pečivom s maslom či rastlinným maslom
na vyžiadanie. Spýtajte sa obsluhy na dnešnú ponuku.

výživných jedál

Ryby
Považujeme za dôležité, aby ste si vychutnávali naše jedlá, a preto sme vyhotovili
vyvážený jedálny lístok, ktorý splní vaše potreby. Dúfame, že počas pobytu vám
bude naša strava chutiť.
Pitný a stravovací režim sú dôležité súčasti liečby a celkovej starostlivosti o vás.
Ak máte obavy týkajúce sa vašej výživy, obráťte sa prosím na jedného z
pracovníkov oddelenia.
Ak potrebujete kóšer stravu alebo liečebnú diétu, obráťte sa na jedného z
pracovníkov oddelenia. Ak si neviete vybrať vhodné jedlo, vyžiadajte si niekoho
z oddelenia dodávania jedla (Catering Department) aby s vami prebrali vaše
osobitné požiadavky.

Ako používať jedálny lístok

Všetky ryby pochádzajú z udržateľných zdrojov a môžu obsahovať
drobné kosti.
Filet z lososa na pare s holandskou omáčkou podávaný s varenými
zemiakmi a zeleninovou prílohou

4. Ryba na pare s petržlenovou omáčkou

Biela ryba na pare s petržlenovou omáčkou podávaná s krémovou
zemiakovou a mrkvovo-kvakovou kašou

5. Ryba s hranolkami

Vyprážaná biela ryba podávaná s hrubými hranolkami a hráškom

Jedálny lístok slúži na výber hlavných jedál počas dňa

Hovädzie



Zvolené jedlo budete nahlasovať len pár hodín pred podávaním stravy

6. Zapekané hovädzie mäso s knedličkou





Ku všetkým jedlám sa podáva ovocný džús. Na výber je pomarančový,
jablkový alebo ananásový. Prípadne si môžete zvoliť polievku s tmavým či
bielym pečivom a maslom alebo rastlinným maslom

Jemné hovädzie v hustej šťave podávané so zeleninou na pare, varenými
zemiakmi a jemnou knedličkou

Potom si vyberiete jedno z našich vynikajúcich teplých jedál, medzi ktorými
nájdete halal stravu, ázijské vegetariánske jedlá či zemiaky v šupke, šaláty
alebo sendviče

Mleté hovädzie mäso v hustej paradajkovej omáčke zapečené medzi
vrstvami cestovín s bešamelovou omáčkou, mozzarelou a syrom Cheddar.
Hrášok

Na záver si z nášho obsiahleho menu môžte vybrať chutný dezert

8. Cottage Pie

Ďalšie informácie
Jedálny lístok je preložený do rôznych jazykov. Obrázková verzia a verzia
s Braillovým písmom sú k dispozícii na vyžiadanie. Taktiež máme: menu
košér,Afro-karibské menu, vegánske menu, menu bez orechov, Chylothorax
menu, menu pri ochorení obličiek, menu na diétu pred vyšetrením čriev, menu
s upravenou konzistenciou jedla.
Ak trpíte alergiou alebo intoleranciou na určitý druh jedla, pred objednávaním
jedál a nápojov sa poraďte s pracovníkom oddelenia alebo zásobovacej služby.
Žiadne z ponúkaných jedál neobsahujú orechy, no nezaručujeme, že sa
v potravinách nemôžu nachádzať stopy po orechoch.
Ak potrebujete pomoc pri odbaľovaní jedla, pracovníci oddelenia vám s radosťou
pomôžu

7. Hovädzie Lasagne

Zdravšia alternatíva. Jedlá obsahujúce menšie množstvo tuku, soli
a/alebo cukru
Vysoko kalorické. Jedlá s obzvlášť vysokým obsahom kalórií.
Mäkké. Jedlá, ktoré sa dajú ľahšie požuť. Kašovité jedlá máme
v osobitnom menu s upravenou konzistenciou jedál.
Vegetariánske. Jedlá vhodné pre vegetariánov.
Bezlepkové. Jedlá pripravené len z bezlepkových prísad s obsahom
lepku nižším ako 20mg/kg.
Neutropenické. Jedlá vhodné pre pacientov s neutropéniou.
Mierne pikantné.

Tradičné kuracie prsia v hustej šťave podávané s pečenými zemiakmi, s
brokolicou a s prílohou zo zimnej zeleniny

14. Slaný koláč s kurčaťom, slaninou a pórom

Koláč z lístkového cesta plnený jemným kuracím mäsom, sušenou
slaninou a pórom v krémovej omáčke. Jemná zemiaková kaša, hrášok
a čerstvá mrkva.

15. Kurča Tikka Masala

Jemné kúsky kuracích pŕs v pikantnej omáčke tikka masala podávané so
žltou dusenou ryžou a cibuľovými bhaji (vyprážané rolky)

Vegetariánske
16. Čistá omeleta

Ľahká nadýchaná omeleta s hranolkami a hráškom

17. Syrovo-paradajkové cestoviny

Cestoviny Fusilli s hustou paradajkovou omáčkou, čerstvými cuketami
a červenou paprikou posypané vyzretým syrom Cheddar

18. Macaroni Cheese

Cestoviny s bielou omáčkou a vyzretým syrom Cheddar

19. Karí s cícerom a sladkými zemiakmi

Jemné karí s cícerom a zeleninou podávané s dusenou ryžou

20. Slaný syrovo-zemiakový koláč

Koláč z lístkového cesta plnený syrom, zemiakmi a zeleninou podávaný
so zemiakovou kašou a pečenou fazuľou

21. Zapekaná zelenina s fazuľou

Hustá fazuľovo-zeleninovo-paradajková zapekaná zmes podávaná
s pečenými zemiakmi, čerstvo dusenou kapustou a kučeravým kelom

Mleté hovädzie mäso v hustej šťave zapekané s jemnou zemiakovou kašou.
Čerstvá mrkva a brokolica.

Pravé ázijské vegetariánske jedlá
Jahňacie

22. Karí z miešanej zeleniny

9. Dusené jahňacie mäso a šošovica

23. Špenátová Masala

Pomaly varené jahňacie mäso v paradajkovej omáčke so šošovicou
podávané s pokrájanými zemiakmi a zeleninovou prílohou

10. Chutná mletá jahňacina

Mleté jahňacie mäso v hustej šťave podávané s varenými zemiakmi
a mrkvovo-kvakovou kašou

So šošovicou a ryžou

S hrachom (Chana Daal) a ryžou

24. Aloo Saag (zemiaky v špenátovej omáčke)
S fazuľou (Black Eyed Bean Daal) a ryžou

25. Cícerová Masala

So žltou šošovicou (Toor Daal) a ryžou

Symboly pri jedlách

Ak sa musíte riadiť osobitnými stravovacími pokynmi od dietológa, sledujte
symboly pri každom jedle. Máme k dispozícii aj iné osobitné jedálne lístky.

13. Tradičné pečené kurča

3. Losos na pare s holandskou omáčkou




Hydina

26. Aloo Gobi (zemiaky a karfiol)

Bravčové
11. Klobásky so zemiakovou kašou

Tradičné klobásky Cumberland v hustej šťave z červenej cibule podávané so
zemiakovou kašou, hráškom a mrkvou

S fazuľou Mungo (Whole Moong Daal) a ryžou

27. Karfiolovo-baklažánová Masala

S lúpaným žltým hrachom (Masoor Daal) a ryžou

28. Hráškovo-zemiakové karí

So žltým hrachom (Tarka Daal) a ryžou

12. Celodenné raňajky

Tradičné anglické raňajky. Klobáska Cumberland, prerastená slanina, jemná
omeleta, pečená fazuľa, čerstvé paradajky a zemiaková placka

Na druhej strane nájdete ponuku jedál halal, sendvičov,
zemiakov v šupke, šalátov a dezertov.

NB. Ku ázijským vegetariánskym a halal jedlám si môžete
vyžiadať biely jogurt ( ) a indický chlieb Chapatti (nie
bezlepkový). Spýtajte sa obsluhy pri výbere jedál.

