
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

7.6.2021 8.6.2021 9.6.2021 10.6.2021 11.6.2021 12.6.2021 13.6.2021

Je podávána i dia snídaně. Je podávána i dia snídaně. Je podávána i dia snídaně. Je podávána i dia snídaně. Je podávána i dia snídaně. Je podávána i dia snídaně. Je podávána i dia snídaně.

Snídaně
Raženka, Lučina, 
Chicory s mlékem 

(1,3,7,10)

Rohlík, medové máslo, 
kakao (1,3,7)

Chléb, sardinková 
pomazánka, čerstvá 

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

Toustový chléb tmavý, 
máslo s džemem, Caro s 

mlékem (1,3,7)

Chléb, tuňáková pěna s 
vejci, krájená čerstvá 

zelenina (1,3,7)

Míchaná vejce na 
cibulce, pečivo, Melta s 

mlékem (1,3,7)
Loupáček, 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 se 

zeleninou a  těstovinou 
(1,3,7)

Rajská s rýží (1,3,7) Bramboračka se 
zeleninou (1,3,7)

Kulajda s bramborem a 
houbami (1,3,7)

Zelná s klobásou a 
paprikou (1,3,7)

Zeleninová jarní polévka 
(1,3,7)

Hovězí vývar s játrovou 
rýží a těstovinou (1,3,7)

Menu oběd 1
Kapusta dušená s 

uzeninou a bramborem 
(1,3,7)

Rybí karbanátek 
smažené, bramborový 

salát (1,3,7)

Svíčková na smetaně, 
houskové knedlíky 

(1,3,7)

Vepřové na divoko se 
slaninou a paprikou, 
jasmínová rýže (1,3,7)

Kynuté knedlíky s 
meruňkami, cukr, 

strouhaný perník, máslo 
(1,3,7) Není vhodné pro 

dietu č.9

Kuře pečené na slanině, 
cibulce a jablkách, 

jasmínová rýže (1,3,7)

Kuřecí plátek přírodní, 
šťouchané brambory s 

cibulkou a peželkou 
(1,3,7)

Menu oběd 2 Bramborový guláš s 
uzeninou, pečivo (1,3,7)

Palačinky s marmeládou, 
ovoce, cukr (1,3,7) Není 

vhodná pro dietu č.9
Bramborák, zelný salát z 

kysaného zelí (1,3,7)
Zapečený květák s 

brokolicí a bramborem 
(1,3,7)

Kuřecí nudličky na kari a 
zelenině, jasmínová rýže 

(1,3,7) 

Vejce, čočka na kyselo, 
okurek, pečivo (1,3,7)

Květákový mozeček, 
vařené brambory (1,3,7)

Dezert/salát Dezert nebo šlehaný 
krém (1,3,7)

Dezert nebo šlehaný 
krém (1,3,7)

Dezert nebo šlehaný 
krém (1,3,7) Zeleninový salát (1,3,7) Dezert nebo šlehaný 

krém (1,3,7)
Dezert nebo šlehaný 

krém (1,3,7) Zeleninový salát (1,3,7)

Svačina Ovocná  kompotovaná 
miska (1,3,7)

Puding s piškoty (1,3,7) Muffina (1,3,7)
Jablečný rozvar 

(1,3,7,10)
Veka s pomazánkou 

(1,3,7)
Domácí pribináček 

(1,3,7)
Bábovka (1,3,7)

Večeře
Zapečené brambory se 
zeleninou a salámem 

(1,3,7)

Chléb, paštiková pěna, 
čerstvá krájená zelenina 

(1,3,7)

Chléb, mrkvová 
pomazánka, krájená 

čerstvá zelenina (1,3,7)
Chléb, máslo, Kladenská 

pečeně, okurek (1,3,7)
Chléb, pomazánka se 

strouhaným sýrem 
(1,3,7)

 Rýžová kaše s 
vanilkovou příchutí 
máslo, cukr (1,3,7)

Chléb, máslo, šunka, 
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              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.6.2021 do 13.6.2021

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:


