
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.4.2019 30.4.2019 1.5.2019 2.5.2019 3.5.2019 4.5.2019 5.5.2019

Snídaně Chléb,pomazánka z 
černé čočky,čaj(1,3,7)

Šunková pěna s 
krájenou zeleninou, 

celozrnné pečivo, káva 
(1,3,7)

Míchaná vejce na 
cibulce,pečivo,Caro s 

mlékem (1,3,7)
Makový závin, kakao 

(1,3,7)

Vajíčková pomazánka s 
pažitkou, krájená 

zelenina, čaj (1,3,7)

Chléb,mrkvová 
pomazánka,zelenina 

Melta(1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Ovoce dle denní nabídky 
nebo dia kompot.

Polévka oběd Kulajda se šlehaným 
vejcem a houbami (1,3,7)

Luštěninová 
polévka(1,3,7)

Dršťková z hlívy ústřičné 
(1,3,7,9)

Drůbeží vývar s 
celestýnskými nudlemi a 

játrovou zavářkou 
(1,3,7,9)

Bramborový krém se 
strouhanou karotkou 

(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a drožďovou 

rýží (1,3,7,9)
Čočková polévka s 

uzeninou(1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřové nudličky na 

žampionech, 
těstoviny(1,3,7)

Hovězí na víně "Alla 
zvěřina",špaldové 
knedlíky(1,3,7,10)

Pečené rybí filé na pórku 
a anglické slanině, 
vařené brambory 

(1,3,4,7)

Kapustové masové 
karbanátky s vařeným 
bramborem, tatarská 

omáčka (1,3,7)

Pečené kuličky z 
mletého masa s 

omáčkou z drcených 
rajčat, vařené těstoviny 

(1,3,7)

Králik na 
smetaně,houskové 

knedlíky (1,3,7)

Pečené kuřecí stehno po 
chorvatsku, bramborová 

kaše, pivo (1,3,7)

Menu oběd 2
Opečená 

uzenina,hrachová 
kaše,cibulka,okurek  

chléb

Sójové nudličky v jemné 
paprikové omáčce, 

těstoviny (1,3,7)
Kuřecí játra na slanině, 

dušená rýže (1,3,7)

Tvarohová žemlovka s 
jablky a rozinkami - 

nedoporučuje se pro 
dietu č. 9 (1,3,7)

Rýžový nákyp se 
švestkami (1,3,7) 

nedoporučujeme pro 
dietu č. 9 (1,3,7)

Bramborové noky s  
rajčaty a olivami,šunka 

sypané strouhaným 
sýrem (1,3,7)

Těstoviny s mákem a 
cukrem,máslo - 

nedoporučujeme pro 
dietu č. 9 (1,3,7)

Dezert/salát Zeleninový salát (1,3,7) Perník s malinovou 
marmeládou (1,3,7)

Míchaný ovocný kompot  
(1,3,7)

Sterilované nudličky 
červené řepy s jablky 

(1,3,7)
Tiramisu krém Ovocný salát  (1,3,7) Mandarinka (1,3,7)

Svačina Jablka s 
karamelem(1,3,7)

Domácí Pribunáček s 
polevou(7)

Obložená veka s 
pomazánkou  (1,3,7)

Litý koláč s lesním 
ovocem a drobenkou 

(1,3,7)

Aspiková terina na vece 
(1,3,7)

Puding s piškoty (1,3,7) Sušenky (1,3,7)

Večeře Salát z krabích tyčinek, 
pečivo (1,3,7)

Dušená zelenina s 
vařenými brambory 

(1,3,7)

Knedlíky s vejci , kyselé 
okurky (1,3,7)

Slunečnicový chléb Zlatá 
Haná šunka a rajčaty 

(1,3,7)

Vídeňský 
párek,hořčice,pečivo 

(1,3,7)

Masová roláda,chléb,  
(1,3,7)

Chléb,sádlo s cibulkou a 
petrželkou

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)
Dia přesnidávka,Pečovo 

s pomazánkou,(1,3,7)

                         ŠÉFKUCHAŘ              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 29.4.do 5.5.2019

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není 

stanoveno jinak.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. 
("švédský stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


