
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
9.9.2019 10.9.2019 11.9.2019 12.9.2019 13.9.2019 14.9.2019 15.9.2019

Snídaně Makový závin 
domácí,Caro s mlékem

Míchaná vejce na 
cibulce.pečivo,Melta s 

mlékem
Toustový chléb,Zlatá 

Haná,džem,Caro
Chléb,vajíčková 
pomazánka se 

šunkou,čaj

Chléb,Rama,plátkový 
sýr,zelenina , káva s 

mlékem nebo čaj
Makovník,bílá káva Chléb,máslo,šunka,čaj

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
Slepičí vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi (1,3,7)

Bramborový krém se 
zeleninou (1,3,7)

Hrachová s opečenou 
slaninou (1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou s písmenky 

(1,3,7)
Hrstková polévka (1,3,7) Rajská s rýží (1,3,7) Kulajda s houbami a 

vejci (1,3,7)

Menu oběd 1
Opečená uzenina,čočka 
na kyselo,okurek,pečivo 

(1,3,7)

Kuřecí nugetky 
smažené,bramborová 

kaše (1,3,7)

Segedinský vepřový 
guláš,špaldobé knedlíky 

(1,3,7)                  

Kuřecí roláda,dušená 
rýže(1,3,7)

Hovězí chillicon 
carne,tarhoňa(1,3,7)

Rybí filé na rajčatech a 
porku,vařené brambory 

(1,3,7,9)

Kuře na smetaně, 
těstoviny (1,3,7)

Menu oběd 2
Vařené vejce,dušený 

špenát,bramborové noky 
(1,3,7)

Krupicová kaše,cukr se 
skořicí,máslo (1,3,7) 

Není vhodné pro dietu 
č.9

Rizoto s krabím masem 
a olivami,(1,3,7)

Opečená 
uzenina,hrachová 

kaše,okurek,chléb (1,3,7)

Kynuté knelíky s 
povidly,cukr,máslo 

(1,3,4,7,)Není vhodné pro 
dietu č.9

Drůbeží játra na 
slanině,dušená rýže 

(1,3,7)

Grilovaná 
zelenina,vařené 
brambory (1,3,7)

Dezert/salát Ovocný kompot Míchaný zeleninový salát Červená řepa s 
jablky(1,3,7)

Salát z červeného zelí Ovocný kompot Jahlový dezert s 
přelivem Šlehačka s příchutí

Svačina Veka s pomazánkou 
(1,3,7)

Dia Oplatek (1,3,7)
Tvaroh se zakysanou 

smetanou a ovocem (7) 
Šlehaný krém s příchutí 

(1,3,7)
Domácí Pribináček (7) Ovocná přesnídávka Štrůdl s jablky (1,3,7)

Večeře
Těstovinový salát  s 

Mexickou zeleninou a 
šunkou (1,3,7)

Chléb,pomazánka z 
rybiček v 

tomatě,zelenina 
(1,3,4,7,10)

Chléb,pomazánks z 
černé 

čočky,zelenina(1,3,7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem a krájenou 

zeleninou (1,3,7)

Šunková 
klobása,hořčice,pečivo 

(1,3,7)

Chléb,paštika,zelenina(1,
3,7)

Zapečené šunkofleky se 
zelenivou(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7)

                         ŠÉFKUCHAŘ              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 9.9.2019 do 15.9.2019

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:


