
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.9.2020 29.9.2020 30.9.2020 1.9.2020 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020

Snídaně
Chléb,máslo,plátkový 

sýr,čerstvá krájená 
zelenina,Caro s 
mlékem(1,3,7)

Chléb,paštiková 
pěna,krájená čerstvá 

zelenina,čaj(1,3,7)
Toustový 

chléb,Nugeta,Caro (1,3,7) Bábovka,caro(1,3,4,7)
Houska,sardinková 
pomazánka,čerstvá 

krájená zelenina Caro s 
mlékem(1,3,7)

Loupáček,Caro s mlékem 
(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
Slepičí vývar s játrovou 
rýží,těstovina,zelenina 

(1,3,7)

Polévka z černé čočky  
(1,3,7)

Česneková polévka(1,3,7) Rajská s rýží (1,3,7) Hovězí vývar se zeleninou 
a písmenky(1,3,7)

Sedlácká s 
pohankou(1,3,7)

Hrachová s opečenou 
slaninou(1,3,7)

Menu oběd 1
Vejce,Koprová 
omáčka,vařené 
brambory(1,3,7)

Hovězí líčka na 
víně,houskové 
knedlíky(1,3,7)

Kuřecí špíz na 
plechu,jasmínová 

rýže(1,3,7)

Smažené rybí 
filé,bramborový 

salát(1,3,7)
Kuřecí kousky po 

cikánsku,těstoviny (1,3,7)
Moravský vrabec,dušené 
zelí ,bramborový knedlík 

Bavorské(1,3,7)

Vepřová kostky na 
žampionech,těstoviny 

(1,3,7)

Menu oběd 2 Zeleninové rizoto ,okurek 
(1,3.7)

Dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémem 

(1,3,7) Není vhodné na 
dietu č.9

Opečená 
uzenina,hrachová kaše s 

cibulkou,okurek,chléb 
(1,3,7)

Zapečený květák s 
brokolicí a bramborem 

(1,3,7)

Rýžový nákyp se 
švestkami,cukr se skořicí 

,máslo (1,3,7) Není 
vhodné na dietu č.9

Studentský řízek/salám v 
těstíčku,bramborová kaše 

(1,3,7)

Hodolanská 
omáčka/ouenina,okurek,v

ejce,brambor/,pečivo 
(1,3,7)

Dezert/salát Muffina(1,3,7) Šlehaný krém(1,3,7) Zeleninový salát(1,3,7) Dezert (1,3,7) červená řepa(1,3,7) Muffina(1,3,7) Zeleninový salát(1,3,7)

Svačina Puding s piškoty (1,3,7) Croassan(1,3,7)
Jahlový dezert s ovocným 

přelivem(1,3,7) Domácí Pribináček(1,3,7) Ovocná želatina(1,3,7) Jogurt s džemem(1,3,7) Moučník  (1,3,7)

Večeře Chléb s tlačenkou(1,3,7) Chléb ,máslo,Vysočina, 
okurek sterilovaný(1,3,7)

Chléb,tuňáková pěna s 
vejci,čerstvá krájená 

zelenina (1,3,7)

Italské těstoviny s mletým 
masem(1,3,7)

Chalupářská 
klobása,hořčice,pečivo 

(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
uzeninou a 

zeleninou,okurek(1,3,7)

Pečivo,vajíčková 
pomazánka,krájená 

čerstvá 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              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28.9.2020 do 4.10.2020

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:


