
SENIORCENTRUM 

SENECURA  Olomouc

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.7.2019 2.7.2019 3.7.2019 4.7.2019 5.7.2019 6.7.2019 7.7.2019

Snídaně
Chléb,Zlatá 

Haná,džem,bílá káva 
(1,3,7)

Raženka játrová 
pěna,čaj(1,3,7)

Chléb,sýrová pomazánka 
s pažitkou,čaj  (1,3,7)

Bábovka na 
plechu,kakao(1,3,7)

Chléb,pomazánkové 
máslo,Caro s 
mlékem(1,3,7)

Loupáček,kakao  (1,3,7) Chléb,tuňáková pěna,čaj 
(1,3,4,7)

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 polévka s 
kroupami a masem(1,3,7)

Hráškový krém s krutony 
(1,3,7)

Čočková polévka  (1,3,7) Drožďová polévka (1,3,7) Rajská s rýží (1,3,7)
Jemný pórkový 

krém,opečené krutony 
(1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a játrovými 

knedlíčky  (1,3,7)

Menu oběd 1
Plněná domácí 

sekaná,bramborová kaše 
(1,3,7)

Kuřecí nugetky 
,petrželkové brambory s 

máslem (1,3,7)

Kuře pečené po 
cikánsku,dušená 

rýže(1,3,7)

Svíčková na 
smetaně,vepřové 

maso,houskové kedlíky 
(1,3,7)

Rybí filé,vařené 
brambory,koprový přeliv 

(1,3,7)

Vepřový špíz 
chalupářský na 

plechu,těstoviny(1,3,7)

Smažený 
květák,mačkané 

brambory(1,3,7,9,10)

Menu oběd 2
Dušený špenát,vařené 

vejce,bramborové noky 
(1,3,7)

Milánské těstoviny s 
masem(1,3,7)

Těstoviny s mákem a 
cukrem,máslo(1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Sojové maso po 
čínsku,rýžové nudle

Rýžový nákyp se 
švestkami,cukr,máslo(1,

3,7) Nedoporučujeme 
pro dietu č.9

Zapečené těstoviny s 
uzeninou a zeleninou 

(1,3,7)

Opečená uzenina,fazole 
po kovbojsku,chléb, 

okurek1,3,7,9,10)

Dezert/salát Zelný salát červená řepa s jablky Muffina Dia oplatek Kompot Mrkvový salát s jablky Bavorský krém

Svačina Veka s pomazánkou a 
zeleninou (1,3,7)

Puding  s čokoládovou 
polevou (1,3,7)

Tvaroh s džemen(7) Jahlový dezert,ovocný 
přeliv (1,3,7,8,10) Nanuk

Italský závin na 
slano(1,5,7)

Moučník domácí

Večeře Chléb,sádlo s petrželkou 
a cibulkou (1,3,7)

Třená niva s tvarohem a 
pažitkou, řez rajčete, 

pečivo (1,3,7)
Chléb,máslo,šunka, 
sýr,zelenina(1,3,7,)

Vídeňský 
párek,hořčice,pečivo(1,3,

4,7,9)

Bramborové noky s 
uzeným masem na 

cibulce (1,3,7)

Dušený hrášek s 
karotkou,vejce,vařené 

brambory (1,3,7,10)

Bramborový guláš s 
uzeninou,chléb (1,3,7)

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  Martin 

Závodný            

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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.7.2019 do 7.7.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


