
SENIORCENTRUM 
SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

28.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 02.07.2021 03.07.2021 04.07.2021

Snídaně

Rohlík cereální, tavený 

sýr, Melta s mlékem 

(1,3,7) 

Míchaná vejce s hráškem 

a paprikou, pečivo, Caro 

s mlékem (1,3,7)

Bábovka, Caro (1,3,7,8)

Skořicové rolky s 

medovým jogurtem, Caro 

(1,3,7)

Toustový chléb tmavý, 

paštika, čaj (1,3,7,8)

Domácí závin s jablky, 

kakao (1,3,7,8)

Vánočka s medovým 

máslem, Caro (1,3,7,8)

Přesnídávka
Ovoce dle denní nabídky 

nebo dia kompot

Jemný rýžový puding se 

skořicí (1,3,7)

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 Rajská s rýží (1,3,7,9)
Španělská fazolová 

polévka (1,3,7,9)
Houbový krém (1,3,7)

Drůbková polévka se 

zeleninou a krutony 

(1,3,7,9)

Čočková s uzeninou 

(1,3,7)

Vývar s písmenky a 

zeleninou (1,3,7,9)

Hrachová polévka s 

opečenou slaninou 

(1,3,7)

Menu oběd 1

Dušené zelí, bramborová 

roláda plněná uzeným 

masem (1,3,7)

Hovězí maso dušené na 

olivách, jasmínová rýže 

(1,3,7)

Kuřecí kousky na 

žampionech se 

smetanou, těstoviny 

(1,3,7)

Masová směs s rajčaty a 

restovanými brambory s 

mrkví (1,3,7)

Vepřový plátek, sýrová 

omáčka s pórkem, 

jasmínová  rýže (1,3,7)

Holandský karbanátek, 

bramborová kaše 

(1,2,4,7,9)

Vepřové maso na 

paprice, houskové 

knedlíky (1,3,7)

Menu oběd 2

Zapečené brambory se 

zeleninou a uzeným 

masem, okurek (1,3,7)

Paella skuřecím masem 

a mořskými plody (1,3,7)

Vejce, dušený hrášek na 

másle, vařené brambory 

(1,3,7)

Treska pečená na 

pomerančích, batátové 

brambory (1,3,7)

Dukátové buchtičky s 

vanilkovým krémem 

(1,3,7)není vhodné pro 

dietu č.9

Vařené vejce, dušený 

špenát, bramborový 

knedlík (1,3,7)

Květákový mozeček s 

vejci, vařené brambory 

(1,3,7)

Dezert/salát
Dezert nebo šlehaný 

krém (1,3,7)

Pomerančový kompot s 

broskvemi
Zelný salát (1,3,7)

Michaný zeleninový salát 

s ančovičkami (1,3,7)
Muffina (1,3,7)

Zeleninový salát z 

červené řepy (1,3,7)
Zelný salát (1,3,7)

Svačina Jablečný rozvar (1,3,7)
Jemný sýrový koláč s 

jablky (1,3,7)
Puding s piškoty (1,3,7)

Španělský mandlový 

dort (1,3,7)

Veka s pomazánkou 

(1,3,7)
Domácí větrník (1,3,7) Moučník domácí (1,3,7)

Večeře
Rýžová kaše s příchutí, 

máslo (1,3,7)

Bramborová tortila se 

zeleninou a tuňákem 

(1,3,7)

Chléb, Rama, plátkový 

uzený sýr, krájená 

čerstvá  zelenina (1,3,7)

Cizrnový salát se 

zeleninou a trhaným  

kuřecím masem, pečivo 

(1,3,7)

Chléb, tlačenka (1,3,7)

Těstovinový salát se 

zeleninou a tuňákem 

(1,3,7)

Krupicová kaše, 

strouhaný perník, cukr 

máslo (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

Dia přesnidávka, pečivo, 

pomazánka, porcovaný sýr, 

džem, med, paštika (1,3,7)

                         ŠÉFKUCHAŘ              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28.6.2021 do 4.7.2021

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:


