
SENIORCENTRUM 

SENECURA HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
19.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 24.08.2019 25.08.2019

Snídaně
Vánočka, máslo, 

marmeláda, kakao nebo 
čaj (1,3,7)

Vejce na tvrdo, máslo, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Obložený talířek se 
šunkou a sýrem, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Lučina, řez z rajčete, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Závin s makovou náplní 
Dia, žlučník šáteček, 

kakao nebo čaj (1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
se šunkou, pečivo, bílá 
káva  nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocné pyré Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Přesnídávka Ovocná miska

Polévka oběd Kuřecí vývar s nudlemi 
(1,3,7))

Jemný hráškový krém s 
opečeným chlebem 

(1,3,7)

Frankfurtská cibulačka 
(1,3,7)

Zeleninový vývar se 
strouháním (1,3,7)

Zelná polévka s 
uzeninou (1,3,7)

 Mrkvový krém s 
opečenými houstičkami  

(1,3,7)

Hovězí polévka se 
zelenou a rýží (1,3,7)

Menu oběd 1 Vepřové dušené v mrkví, 
vařené brambory (1,3,7)

Rizoto s vepřovým 
masem, zeleninou 

sypané sýrem (1,3,7)
Drůbeží játra na slanině, 

dušená rýže (1,3,7)
Svíčková na smetaně a 

houskový knedlík (1,3,7)
Uzené maso, 

bramborová kaše (1,3,7)
Rybí filé zapékané, 
pórkové brambory 

(1,3,7,9)

Čevabčiči s hořčicí a 
cibulí, vařené 

brambory(1,3,7)

Menu oběd 2

Noky se sójovým masem 
v omáčce z drcených 

rajčat s čerstvou 
bazalkou, sypané sýrem 

(1,3,7)

Buchtičky s vanilkovým 
krémem (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Smažený květák, 
petrželkové brambory, 
tatarská omáčka (1,3,7)

Fazolové ragú se 
zeleninou, chléb (1,3,7,9)

Ovocné taštičky (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9
Zapékané těstoviny se 

zeleninou (1,3,7)

Halušky se špenátem a 
smetanovou omáčkou 

(1,3,7)

Dezert Oplatek (1,3,7) Míchaný kompot Zeleninový salát Sušenka (1,3,7) Míchaný kompot Míchaný salát Rajčatový salát

Svačina Banán s čokoládovou 
polevou (1,3,7)

Jogurt (7) Moučník (1,3,7) Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Perník (1,3,7) Pudink (1,3,7)
Koláč s ovocnou náplní 

(1,3,7)

Večeře Salámová pomazánka, 
pečivo (1,3,7)

Bramborová polévka s 
masem, pečivo (1,3,7)

Obložený talířek, pečivo 
(1,3,7)

Jáhlová kaše s ovocem 
(1,3,7)

Vlašský salát, pečivo 
(1,3,7,9)

Zeleninové lečo, pečivo 
(1,3,7)

Tlačenka s cibulí a 
octem, pečivo(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky

                         

ŠÉFKUCHAŘKA     
Monika Starková a 

kolektiv             

JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.08.2019 do 25.08.2019

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:


