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SENIORCENTRUM 

SENECURA HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019

Snídaně
Makový loupák, 

marmeládové máslo, 
kakao nebo čaj  (1,3,7)

Paštika, krájená 
zelenina, pečivo, bílá 

káva nebo čaj
Šáteček kakao nebo čaj  

(1,3,7)

Bílý jogurt s kakaovými 
kuličkami, bílá káva nebo 

ovocný čaj  (1,3,7)

Míchná vejce s anglickou 
slaninou, pečivo, bílá  
káva nebo čaj  (1,3,7)

Med, máslo, pečivo, 
kakaový nápoj, nebo čaj

Salámová pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

pečivo, káva s mlékem 
nebo čaj  (1,3,7)

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

Polévka oběd Hovězí vývar s játrovou 
rýži a těstovinou (1,3,7) Fazolová polévka  (1,3,7) Kmínová se zeleninou a 

vejcem (1,3,7)
Hovězí vývar s 

těstovinou (1,3,7)
Jemný brokolicový krém 

(1,3,7)
Thajská se zeleninou a 

rýži (1,3,7) Krupicová s vejci  (1,3,7)

Menu oběd 1
Pečená husička, červené 
zelí, bramborový knedlík 

(1,3,7)

Máslový řízek, 
bramborová kaše (1,3,7)

Maďarský perkelt, 
dušená rýže (1,3,7)

Ražničí na plechu, 
vařené brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7)

Štěpánská hovězí 
pečeně, těstovinová rýže                          

(1,3,7)

Smažený pangasius, 
bramborový salát (1,3,7)

Pečené kuře na 
zbojnický způsob, 
dušená rýže (1,3,7)

Menu oběd 2
Zapékané brambory se 

zeleninou, rajčaty a 
sýrem (1,3,7)

Plněné knedlíky s 
ovocnou náplní (1,3,7) 
Nedoporučuje se pro 

dietu č. 9

Špekové knedlíky s 
kysaným zelím a 

smaženou cibulkou 
(1,3,7) 

Kapustové karbenátky, 
vařené brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7)
Zeleninové rizoto sypané 

sýrem (1,3,7)
Halušky se slaninou a 

sýrem (1,3,7)
Tvarohové knedlíky s 

ovocnou náplní, přelité 
máslem (1,3,7)

Dezert/salát Ovoce Míchaný kompot Oplatek (1,3,7) Zeleninový salát Ovocný kompot Moučník (1,3,7) Kompot

Svačina Moučník (1,3,7)  Jogurt (7) Vanilkový pudink (7) Oplatek (1,3,7) Jogurt (1,3,7) Pudink (1,7) Perník (1,3,7)

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

Těstovinový salát s 
tuňákem (1,3,7)

Franfurtská polévka, 
pečivo (1,3,7,10)

Uzenářský talířek, 
zeleninové zdobení, 

pečivo  (1,3,7)

Tvarohová pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

pečivo  (1,3,7)

Sýrový talířek, 
zeleninové zdobení, 

pečivo (1,3,7)

Šťouchané brambory se 
slaninou a cibulí, kefír 

(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 
kolektřiv            

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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 11.11.2019 do 17.11.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


