
SENIORCENTRUM 
SENECURA HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020

Snídaně
Vaječina na slanině, 

pečivo, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Kobliha s ovocnou 
náplní Dia, žlučník: 

obložený talíř, pečivo, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

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

Bílý jogurt s kukuřičnými 
lupínky a 

marmeládou,kakao nebo 
čaj (1,3,7)

Obložený talířek, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Vánočka, marmeládové 
máslo, kakao nebo čaj 

(1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
se šunkou, pečivo, bílá 

káva nebo čaj (1,3,7)

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

Polévka oběd Jemná zeleninová (1,3,7)
Hovězí vývar s kapáním 

(1,3,7)
Krupicová s vejci    

(1,3,7)
Pórková polévka (1,3,7)

Brokolicová polévka  
(1,3,7)

Fazolová polévka  
(1,3,7,9)

Polévka račatová s jáhly                          
(1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřové kostky na 

žampionech, zeleninová 
rýže (1,3,7)

 Křenová omáčka, uzené 
maso, houskový knedlík 

(1,3,7)

Hrachová kaše se 
sázeným vejce, kyselý 

okurek (1,3,7)

Dušené hovězí po 
znojemsku, těstovinová 

rýže (1,3,7)

Vepřový řízek přírodní, 
opékané brambor, 

ďábelská omáčka (1,3,7)

Vepřové švej ču žou, 
dušená rýže (1,3,7)

Pečené kuře alá bažant s 
petrželkovými brambory 

(1,3,7)

Menu oběd 2
Dušená čočka s 

brokolicí a anglickou 
slaninou (1,3,7)

Rokle - Těstoviny s 
hlávkovým zelím a 

houbami (1,3,7)

Tarhoňa s cuketou a 
špenátem (1,3,7)

Pečené brambory na 
bylinkách s kukuřicí, 
červenou cibulkou a 
zakysanou smetanou 

(1,3,7)

Sójové nudličky v 
paprikovo smetanové 

omáčce, těstoviny (1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem, máslem (1,3,7)  

Nedoporučujrme pro 
dietu č.3

Halušky se zelím a 
slaninou (1,3,7)

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

Svačina Moučník (1,3,7) Pudink (7) Perník ( 1,3,7)
Chléb s pomazánkovým 

máslem (1,3,7)
Koláč s ovocen (1,3,7) Šlehaný tvaroh (7) Perník (1,3,7)

Večeře

Pomazánka z pečeného 
vepřového masa, kyselý 

okurek, pečivo (1,3,7)

Frankfurtská polévka s 
párkem a bramborem, 

pečivo (1,3,7)

Uzenářský talíř, 
zeleninové zdobení, 

pečivo                      
(1,3,7)

Pohanková kaše s 
ovocem                    
(1,3,7)

Sýrová pomazánka s 
pórkem, pečivo     (1,3,7)

Paštika, 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

                         
ŠÉFKUCHAŘ                        

Monika Starková                     
s kolektivem             

JÍDELNÍ LÍSTEK od 17.02.2020 do 23.02.2020

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:


