
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
7.10.2019 8.10.2019 9.10.201 10.10.201 11.10.2019 12.10.2019 13.10.2019

Snídaně Chléb,Zlatá Haná, ,černá 
káva s mlékem (1,3,7)

Drysický chléb,Rybičková 
pomazánka s 
vejci,čaj(1,3,7)

Houska s máslem a 
šunkou,Caro (1,3,7)

Kynutý závin s mákem 
domácí,Melta s 
mlékem(1,3,4,7)

Pomazánka se 
strouhaným 

sýrem,Vitakáva (1,3,7)

Chléb,pomazánkové 
máslo se šunkou,čaj 

(1,3,7)
Kobliha ,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 Květáková se zeleninou 
(1,3,7)

Uzená polévka s 
kroupami (1,3,7)

Čočková polévka(1,3,7)
Drůbeží vývar s 

drožďovou rýží a nudlemi 
(1,3,7)

Hrstková polévka (1,3,7) Hovězí vývar s játrovou 
rýží (1,3,7)

Hrachová s opečenou 
slaninou(1,3,7)

Menu oběd 1 Fazolový guláš s 
uzeninou,chléb (1,3,7)

Hovězí maso,rajská 
omáčka,houskový 

knedlík,  (1,3,7)
Čevabčiči ,hořčice,cibule, 

brambory(1,3,7)
Maminčino kuře,těstoviny 

s játry a houbami
Uzené maso ,šťouchané 

brambory s cibulkou      
(1,3,7)

Smažené rybí 
filé,bramborový 

salát(1,3,7)
Kuřecí špíz na 

plechu,dušená rýže (1,3,7)

Menu oběd 2
Vařené vejce ,koprová 

omáčka,vařené 
brambory(1,3,7)

Rýžový nákyp se 
švestkami,cukr se skořicí 
máslo nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9      

(1,3,7)

Plněné tortelíny 
masem,sýrová 
omáčka(1,3,7)

Pajšlová 
omáčka,houskové 

knedlíky (1,3,7)

Dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémem 

nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9      

(1,3,7)

Vařené vejce,čočka na 
kyselo,okurek,chléb 

(1,3,7)

Bramborový knedlík 
plněný uzeným 

masem,dušené zelí 
,cibulka(1,3,7)

Dezert/salát Muffina (1,3,7) Tiramisu krém (1,3,7) Sterilované nudličky 
červené řepy a celeru Zelný salát Jablečný kompot se 

skořicí Šlehaný dezert s příchutí Kompot

Svačina Obložená veka s 
pomazánkou(1,3,7)

Jahlový dezert s ovocným 
přelivem Ovocná želetina Puding s piškoty Jogurt s džemem(1,3,7) Kakaový řez(1,3,7)

Jablečný štrůdl s 
rozinkami a vlašskými 

ořechy

Večeře
Krupicová kaše se 

strouhaným 
perníkem,máslo (1,3,7)

Bulgurové kuřecí rizoto 
se zeleninou,okurek1,3,7)

Chléb,sádlo s opečenou 
cibulkou a 

petrželkou(1,3,7)
Bramborový guláš s 

uzeninou,pečivo (1,3,7)
Šunkový chlebíček se 

zeleninou (1,3,7)

Chléb,vajíčková 
pomazánka ,zelenina 

(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
uzeninou a 

zeleninou(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 7.10.2019 do 13.10.2019

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:


