
SENIORCENTRUM 
SENECURA  Olomouc

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

7.9.2020 8.9.2020 9.9.2020 10.9.2020 11.9.2020 12.9.2020 13.9.2020

Snídaně

Chléb,pomazánkové 

máslo,čerstvá krájená 

zelenina(1,3,7)

Toustový 

chléb,Sardinková 

pěna,čerstvá krájená 

zelenina(1,3,7)

Chléb,máslo plátkový 

uzený sýr ,čerstvá 

krájená zelenina,černá 

káva s mlékem (1,3,7)

Houska ,tavený 

sýr,čerstvá krájená 

zelenina,Melta s 

mlékem(1,3,4,7)

Chléb,rozhuda s 

rajčaty,čerstvá krájená  

zelenina,Vitakáva (1,3,7)

Houska s 

máslem,džem,kakao 

(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
Luštěninová 

polévka(1,3,7)

Uzená polévka s 

bulgurem a masem 

(1,3,7)

Hovězí vývar s játrovou 

rýží a zeleninou (1,3,7)
Drožďová polévka (1,3,7)

Slepičí s játrovou rýží 

(1,3,7)
Dýňová (1,3,7)

Cizrnová  s 

paprikou(1,3,7)

Menu oběd 1
Bramborový guláš s 

uzeninou,chléb(1,3,7)

Kuřecí plátek, sýrová 

omáčka,jasmínová 

rýže(1,3,7)

Vepřový řízek 

smažený,vařené 

brambory s petrželkou  

(1,3,7)

Formanský hovězí 

guláš,špaldové 

knedlíky(1,3,7)

Rybí filé na rajčatech a 

porku,vařené 

brambory(1,3,7)

Masová roláda 

plněná,jasmínová 

rýže(1,3,7)

Vepřové maso na hrášku 

a mrkvičce,těstoviny 

(1,3,7)

Menu oběd 2

Vařené 

vejce,žampionová 

omáčka ,vařené 

brambory(1,3,7)

Těstoviny s mákem a 

cukrem ,máslo(1,3,7) 

Není vhodné pro dietu 

č.9

Zapečenený květák s 

brokolicí,vařené 

brambory(1,3,7)

Plněná bramborová 

roláda uzeným masem, 

dušené zelí,cibulká na 

sádle(1,3,7)

Tvarohová žemlovka s 

jablky,máslo cukr se 

skořicí(1,3,7) Není 

vhodné pro dietu č.9

Bramborové noky s 

uzeným masem a zelí 

(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 

uzeninou a zeleninou 

(1,3,7)

Dezert/salát Dezert (1,3,7) Zeleninový salát
Sterilované nudličky 

červené řepy a celeru
Dezert (1,3,7) Kompot Dezert (1,3,7) Dezert (1,3,7)

Svačina
Obložená veka s 

pomazánkou(1,3,7)

Ovocná přesnídávka 

domácí

Kuskusový dezert s 

ovocným přelivem
Sušenka Jogurt s džemem(1,3,7) Kakaový řez(1,3,7) Bábovka

Večeře

Chléb,Zlatá haná 

,salám,čerstvá krájená 

zelenina (1,3,7)

Frankfurtská polévka 

(1,3,7)

Chléb,máslo, kladenská 

pečeně,čerstvá krájená 

zelenina(1,3,7)

Krupicová kaše s cukrem 

se skořicí máslo(1,3,7)

Chléb,škvarková 

pomazánka,čerstvá 

krájená zelenina(1,3,7)

Vařené brambory s 

cibulkou na 

sádle,mléko(1,3,7)

Chléb,Rama.suchý 

salám,čerstvá krájená 

zelenina(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                                 

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 7.9.2020 do 13.9.2020

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


