
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
2.9.2019 3.9.2019 4.9.2019 5.9.2019 6.9.2019 7.9.2019 8.9.2019

Snídaně
Chléb,sardinková 

pomazánka,zelenina 
,čaj(1,3,7) 

Chléb,Lučina se 
sušenými rajčaty,Caro s 

mlékem (1,3,7,8)
Bábovka na plechu,Caro 

s mlékem(1,3,7)
Houska s máslem a 
džem,kakao (1,3,7)

Chléb,šunková 
pěna,Caro s mlékem 

(1,3,7,8)

Perník na plechu,Bílá 
káva(1,3,7,8)

Chléb,Paštiková 
pěna,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 Česneková se šunkou a 
vejci,brambory(1,3,7,9)

Zeleninová jarní s 
kuskusem1,3,7,9)

Vývar s játrovou rýží a 
těstovinou(1,3,7) Hrstková polévka(1,3,7) Gulášová 

polévka(1,3,7,9)
Hovězí s drožďovou 

rýží(1,3,7) Kulajda1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřová plec na 
paprice,špaldové 

knedlíky 1,3,7)

Krůtí kousky na 
žampionech,těstoviny 

(1,3,7)

Plněná bramborová 
roláda s uzeným 

masem,dušené červené 
zelí1,3,7)

Smažený vepřový 
řízek,petrželkové 

brambory s 
máslem,(1,3,7)

Vepřový plátek přírodní 
po cikánsku ,dušená 

rýže(1,3,7)

Pečená sekaná,hrášek 
na másle ,vařené 
brambory(1,3,7,9)

Treska Gordon Bleu 
smažené,bramborová 

kaše(1,3,4,7)

Menu oběd 2
Opečená 

uzenina,hrachová 
kaše,okurek,chléb, 

(1,3,7)

Vejce,koprová 
omáčka,vařené 
brambory(1,3,7)

Vejce,čočka na 
kyselo,okurek,chléb 

(1,3,7)

Plněné totrelíny 
masem,italská 
omáčka(1,3,7)

Těstoviny s 
mákem,cukrem,máslo 

(1,3,7) nedoporučuje se 
k dietě č.9

Hodolanská 
omáčka,chléb(1,3,7,9)

Opečená 
uzenina,kapusta s 

bramborem,chléb (1,3,7)

Dezert/salát Zelný salát 
sterilovaný(1,3,7) Kompot Krém Tiramisu(1,3,7) Červená řepa s jablky  

(1,3,7)
Kompot

Šlehačka s oříškovou 
příchutí (3,7) Zeleninový salát

Svačina Jogurt s džemem(1,3,7) Jahlový dezert s 
polevou(7)

Puding(1,3,7)
Tvaroh s  ovocným 

přelivem a piškoty (7)
Veka s Balkánskou 

pomazánkou
Aspiková 

terina,veka(1,3,7)
Moučník domácí

Večeře
Bramborové noky s 

ořechy,cukrem,máslem 
(1,3,7)

Chéb,hermelínová 
pomazánka,zelenina(1,3,

7,9)

Chléb,Rama,šunka, 
zelenina 1,3,7)

Chléb,Nivová 
pomazánka,zelenina(1,3,

7,9)

Pohankový salát se 
šunkou a 

vejci,pečivo(1,3,7)
Tuňáková pěna,toustový 

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

uzeninou,pečivo (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 2.9.2019 do 8.9.2019

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:


