
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 24.5.2019 25.5.2019 26.5.2019

Snídaně
Chléb,pomazánka z 

černé 
čočky,chléb(1,3,7,10)

Houska,máslo,džem, 
Caro s mlékem(1,3,7)

Chléb,máslo plátkový 
sýr,zelenina,Bílá káva 

(1,3,7)

Buchta na plechu,kakao 
(1,3,7)

Vejce na 
cibulce,chléb,Caro 

(1,3,7)

Šunková pěna, krájená 
zelenina, chléb (1,3,7) Koblih,kakao (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 Česneková s 
kroupami(1,3,7)

Bramboračka krémová 
(1,3,7)

Drůbeží vývar se 
zeleninou a játrovou 

zavářkou (1,3,7)
Kulajda s bramborem a 

houbami (1,3,7)

Vývar s držďovou 
zavářkou a 

těstovinou(1,3,7)
Luštěninový hrnec 

(1,3,7)
Zelná s klobásou(1,3,7)

Menu oběd 1 Vepřová plac na 
paprice,těstoviny (1,3,7)

Kuřecí špíz na 
plechu,opečené 

brambory,tatarka (1,3,7)

Hovězí vařené,houbová 
omáčka,celozrnné 

knedlíky(1,3,7)

Krůtí maso po 
myslivecku,dušená rýže 

(1,3,7)

Smažený 
květák,bamborová kaše 

s celerem(1,3,7)

Krkonošský guláš s 
houbami , vařené 
těstoviny (1,3,7)

Salám v 
těstíčku,bramborová 

kaše(1,3,7)

Menu oběd 2
Hrachová kaše,opečená 

uzenina s 
cibulkou,okurek,chléb 

(1,3,7)

Kuskusový nákyp s 
ovocem,cukr se skořicí 

,máslo(1,3,7) 
Nedoporučuje se k dietě 

č.9

Chorvatské rizoto s 
kuřecím masem,sýr 

(1,3,7)

Pečené kuřecí 
stehno,rýžové nudle v 

ajvarovým přelivu(1,3,7)

Kynuté knedlíky s 
povidly,cukr, máslo 

Nedoporučuje se k dietě 
č.9 (1,3,7,10)

Vařené vejce,koprová 
omáčka,brambory

Rybí filé na 
másle,smetanové 

brambory s pórkem, a 
žampiony (1,3,7)

Dezert Moučník domácí(1,3,7) Zelný salát (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Červená řepa s jablky Míchaný ovocný kompot Šlehaný krém Mrkvový salát

Svačina
Obložený chlebíček se 

šunkou a sýrem 
(1,3,7,10)

Sušenka Dia (1,3,7) Palačinka s džemem 
(1,3,7)

Ovoce(1,3,7)
Domácí Pribináček s 

příchutí(1,3,7) Aspik na vece(1,3,7)
Šlehaný tvaroh s kakem 

(7)

Večeře
Bramborové noky s 

perníkem, máslo,cukr 
(1,3,7)

Toast s taveným sýrem 
se šunkou,zelenina 

(1,3,7)

Domácí lázeňská 
sekaná,chléb,hořčice 

(1,3,7)

Chléb s Lučinou a 
sušenými rajčaty(1,3,7)

Pohankový salát s vejci 
šunkou,pečivo (1,3,7)

Tuňák s vejci na 
chlebu,zelenina(1,3,4,7)

Tlačenka ,chléb(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dia přesnidávka,Pečivo 
s pomazánkou,(1,3,7)

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

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

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

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

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

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

                         ŠÉFKUCHAŘ              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 20.5.2019 do 26.5.2019

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:


