
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019

Snídaně
Tvarohová pomazánka se 
šunkou, pečivo, bílá káva 

nebo čaj            (1,3,7)

Sladký rohlík, máslo, 
marmeláda, kakao nebo 

čaj                                        
(1,3,7)

Budapešťská pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

pečivo, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Makový závin, Dia, žlučník 
šáteček, kakaový nápoj 

nebo čaj (1,3,7)

Sýrová pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

pečivo, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Vánočka, medové máslo, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

Turistická pomazánka, 
zeleninové zdobení, káva 
s mlékem nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná miska Ovoce dle denní nabídky Přesnidávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná miska Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Květáková polévka (1,3,7) Zeleninový vývar s 
bulgurem                  (1,3,7)

Krupicová s vejci      
(1,3,7)

Kuřecí vývar s kapáním 
(1,3,7)

Pórková polévka s 
krutony (14,3,7)

Hovězí vývar se zeleninou 
a nudlemi (1,3,7)

Rajská polévka s rýži 
(1,3,7)

Menu oběd 1 Soukenický řízek s 
bramborovou kaší (1,3,7)

Kuře na paprice, kynutý 
knedlík                                
(1,3,7)

Halušky s uzeným masem 
a kyselím zelím (1,3,7) 

Koprová omáčka, vařené 
vejce, brambor (1,3,7)

Kuřecí roláda, šťouchané 
brambory (1,3,7)

Vepřová plec pečená na 
rozmarínu, dušená rýže 

(1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
bramborová kaše  (1,3,7)

Menu oběd 2

Nudle s mákem a 
moučkovým cukrem 

přelité máslem               
(1,3,7)

Placičky z rybího filé, 
petrželkové brambory 

(1,3,7)

Noky se sójovým masem 
a omáčkou z drcených 

rajčat            (1,3,7)

Špagety po uhlířsku 
sypané sýrem            

(1,3,7)

Ovocné taštičky s 
moučkovým cukrem a 

máslem (1,3,7)   
Nedoporučuje se pro 

dietu č.3         

Vločková kaše se skořicí 
a máslem (1,3,7)

Grilovaná zelenina s 
vařenými bramborami 

(1,3,7)

Dezert/salát Míchaný kompot Míchaný salát Banán Zeleninový salát Kompot Červená řepa Míchaný kompot

Svačina Mléčná rýže                         
(1,3,7)

Moučník (1,3,7) Obložený chlebíček (1,3,7) Oplatek (1,3,7) Šlehaný tvaroh (7) Dezert ze zakysané 
smetany (1,3,7)

Perník (1,3,7)

Večeře Vídeňské párky s hořčicí, 
pečivo         (1,3,7)

Šumavská bramboračka 
(1,3,7)

Pohanková kaše s 
ovocem (1,3,7)

Rybičková pomazánka, 
pečivo (1,3,7) Pařížský salát, pečivo Zelná polévka s uzeninou 

(1,3,7)
Obložený talířek s 

uzeninou, pečivo (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky  (1,3,7) Dle denní nabídky   (1,3,7) Dle denní nabídky  (1,3,7) Dle denní nabídky  (1,3,7) Dle denní nabídky  (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA: Monika 

Starková a kolektiv          

JÍDELNÍ LÍSTEK od 30.09.2019 do 06.10.2019

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:


