
SENIORCENTRUM 

SENECURA  HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

Snídaně
Šunková pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Makový závin Dia, 
žlučník: obložený talíř 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Šunkovo sýrový talířek 
se zeleninou, pečivo, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

Vánočka, marmeládové 
máslo, kakao nebo čaj 

(1,3,7)

Sýrová pěna , pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Chléb, máslo, med, 
kakako nebo čaj (1,3,7)

Tuňáková pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná miska (7) Ovovce dle denní 
nabídky Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jogurt (7)

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi (1,3,7)

Hrstková polévka (1,3,7) Kmínová s vejcem (1,3,7) Zeleninový krém se 
smetanou (1,3,7)  

Kapustová polévka 
(1,3,7)

Hovězí vývar s 
těstovinou (1,3,7) Krupicová s vejci (1,3,7)

Menu oběd 1 Sekaná pečeně, 
bramborová kaše (1,3,7)

Přírodní kuřecí plátek, 
opékané brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7)

Aljašská treska pečená 
na másle, vařené 

brambory, restované 
fazolové lusky s 

anglickou slaninou(1,3,7)

Maďarský guláš, 
houskový knedlík (1,3,7)

Bratislavské kuřecí 
nudličky, těstoviny 

(1,3,7)

Pečená krkovice, 
červené zelí, bramborový 

knedlík (1,3,7)
Valašský vepřový plátek, 

dušená rýže (1,3,7,9)

Menu oběd 2

Bulgurové rizoto s 
červenou řepou a 

zeleninou, sypané sýrem 
(1,3,7)

Ragú z červených fazolí 
s mexickou zeleninou, 

pečivo (1,3,7)

Ovocné taštičky , sypané 
cukrem, přelité máslem 
(1,3,7) Nedoporučuje se 

pro dietu č.3

Zapékané těstoviny se 
zeleninou, drcenými 

rajčaty a sýrem (1,3,7)

Tvarohové knedlíky 
plněné ovocnou náplní, 
přelité máslem (1,3,7) 
Nedoporučuje se pro 

dietu č.3

Dušená zelenina, vařený 
brambor (1,3,7)

Halušky s bylinkami a 
bálkanským sýrem 

(1,3,7)

Dezert/salát Kompot Ovoce (1,3,7) Oplatek (1,3,7) Zeleninový salát Míchaný kompot Sušenka (1,3,7) Ovovce dle denní 
nabídky

Svačina Chlebíček (1,3,7) Jogurt (7)
Zakysaná smetana s 

ovocem (7)
Moučník (1,3,7) Ovocné pyré Pudink (1,3,7) Perník (1,3,7)

Večeře Jáhlová kaše s ovocem 
(1,3,7)

Květákový mozeček, 
pečivo (1,3,7)

Masová směs, pečivo 
(1,3,7)

Pařížský salát, pečivo 
(1,3,7)

Bulharská pomazánka, 
pečivo (1,3,7)

Gulášová polévka, 
pečivo (1,3,7)

Obložený talířek, 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)

                         

ŠÉFKUCHAŘ          
MONIKA STARKOVÁ        

s kolektivem         

JÍDELNÍ LÍSTEK od 09.09.2019 do 15.09.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


