
SENIORCENTRUM 

SENECURA  Olomouc

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020

Snídaně

Chléb, pomazánka z 
černé čočky, čerstvá 

krájená zelenina, 
čaj(1,3,7)

Pečivo, Zlatá haná, 
džem, kakao (1,3,7)

Bábovka, černá káva s 
mlékem(1,3,7)

Chléb, rybičková 
pomazánka s vejci, čaj 

(1,3,7)

Vajíčková pomazánka s 
pažitkou, krájená 

zelenina, čaj(1,3,7)

Chléb, mrkvová 
pomazánka, zelenina, 

Melta(1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

čaj(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 Krupicová s vejci(1,3,7) Luštěninová 
polévka(1,3,7)

Česneková se šunkou a 
vejci(1,3,7,9)

Drůbeží vývar s 
celestýnskými nudlemi a 

játrovou 
zavářkou(1,3,7,9)

Gulášová polévka 
speciál(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a drožďovou 

rýží (1,3,7,9)
Čočková polévka s 

uzeninou(1,3,7)

Menu oběd 1
Vařené vejce, fazolky na 

kyselo s koprem, 
vařené brambory(1,3,7)

Vepřový špíz na plechu, 
jasmínová rýže 

(1,3,7,10)

Pečené kuličky z 
mletého masa s 

omáčkou z drcených 
rajčat, těstoviny (1,3,7)

Kuřecí stehýnko 
pečené, červené 

dušené zelí, 
bramborový 

knedlík(1,3,7)

Bramborové šišky s 
mákem a cukrem, 

máslo(1,3,7)
Lososos filet, vařené 

brambory(1,3,7)

Hovězí nudličky 
Mexické, jasmínová 

rýže(1,3,4,7)

Menu oběd 2

Dezert/salát Muffina(1,3,7) Zeleninový salát(1,3,7) Zeleninový salát (1,3,7) Kompot Šlehaný krém(1,3,7) Červená řepa s 
celerem(1,3,7)

Svačina Ovocná miska(1,3,7) Muffina(1,3,7)
Obložená veka s 

pomazánkou(1,3,7)
Jahlový dezert s 

ovocným přelivem(1,3,7)
Aspiková terina na 

vece(1,3,7)
Puding s piškoty (1,3,7) Moučník domácí(1,3,7)

Večeře
Chléb, máslo, šunka, 

čerstvá krájená 
zelenina(1,3,7)

Chléb, masová 
pomazánka, 
okurek(1,3,7)

Chléb, Zlatá Haná, 
plátkový sýr s rajčaty 

(1,3,7)

Chléb, domácí škvarková 
pomazánka, 
okurek(1,3,7)

Zapečené těstoviny se 
zeleninou a uzeninou  

(1,3,7)

Víděňský párek, hořčice, 
pečivo(1,3,7)

Frankfurtská polévka 
pečivo(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            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 23.11.2020 do 29.11.2020

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:


