
SENIORCENTRUM 

SENECURA  Olomouc

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020

Snídaně Vánočka s nutelou, 
černá káva(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)

Rohlík s máslem, 
vitakáva (1,3,7)

Houska s 
máslem,džem,kakao 

(1,3,7)
Bábovka (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 vývar  s játrovou 

rýží (1,3,7)
Brokolicová polévka 

(1,3,7)
Cizrnová polévka s 

paprikou(1,3,7)

Menu oběd 1
Vařené vejce, dušená 
karotka s hráškem na 

másle,vařené 
brambory(1,3,7)

Kuřecí řízek, vařené 
brambory s 

máslem(1,3,7)

Segedinský vepřový 
guláš, špaldové knedlíky  

(1,3,7)

Rybí filet na rajčatech, 
vařené brambory(1,3,7)

Tvarohová žemlovka s 
jablky, máslo, cukr se 

skořicí(1,3,7) 

Hovězí nudličky 
přírodní,jasmínová 

rýže(1,3,7)

Maminčino 
kuře,těstoviny s játry a 
slaninou,houby(1,3,7)

Menu oběd 2

Dezert/salát červená řepa s celerem Zeleninový salát Dezert (1,3,7) Dezert (1,3,7) Kompot
Sterilovaný okurek 

(1,3,7)
Zeleninový salát (1,3,7)

Svačina Obložená veka s 
pomazánkou(1,3,7) Jablečný rozvar Kuskusový dezert s 

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

Večeře Vlašský salát s 
vejci,rohlík(1,3,7)

Frankfurtská polévka 
(1,3,7)

Krupicová kaše s 
cukrem, skořicí a 

máslem(1,3,7)
Chléb, paštika, čerstvá 
krájená zelenina(1,3,7) Chléb, tlačenka(1,3,7)

Vařené brambory s 
cibulkou na 

sádle,mléko(1,3,7)

Chléb, rama, 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 16.11.2020 do 22.11.2020

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


