
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.5.2020 12.5.2020 13.5.2020 14.5.2020 15.5.2020 16.5.2020 17.5.2020

Snídaně
Kladenská pečeně, 

máslo, pečivo, bílá káva 
nebo čaj (1,3,7)

Pažitková pomazánka,  
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7)

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

Vánočka, marmeládové 
máslo, kakao nebo čaj

Salámová pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

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

Kobliha,                 
Dia, žlučník: šáteček, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

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

Přesnídávka Ovocné pyré Ovoce dle denní nabídky Jogurt (7) Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Zeleninová 
polévka(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a těstovinami 

(1,3,7)

Jemná cibulová polévka 
(1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninovým svítkem 

(1,3,7)

Kapustová polévka 
(1,3,7)

Slepičí vývar se 
zeleninou a strouháním 

(1,3,7,9)
Hráškový krém (1,3,7)

Menu oběd 1 Hovězí tokáň, houskový 
knedlík(1,3,7)

Variace ovocných 
knedlíků s tvarohovým 

přelivem  (1,3,7)

Kuřecí nudličky na 
čínský způsob, dušená 

rýže (1,3,7)
Čočka na kyselo, sázené 

vejce, chléb (1,3,7)

Smažené rybí filé na 
anglické slanině,pórku a 
bílém víně, bramborová 

kaše (1,3,7)

Vepřová plec na 
žampionech, těstoviny 

(1,3,7)

Přírodní kuřecí řízek, 
dušená rýže (1,3,7)

Menu oběd 2
Pečená treska na 

žampionech, šťouchané 
brambory (1,3,7)

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

Jihočeská lepenice 
(brambory, zelí, škvarky)                  

(1,3,7)

Soté ze sojového masa 
se zeleninou, olivami, 

dušená rýže (1,3,7)

Palačinky s marmeládou 
a šlehačkou (1,3,7) 

Nedoporučuje se pro 
dietu č. 9 

Smažený květák, vařené 
brambory, tatarská 

omáčka (1,3,7)

Pohankové rizoto se 
žampióny, červenou 
řepou a balkánským 

sýrem (1,3,7)

Dezert/salát Zeleninový salát Kompot Míchaný kompot Kyselý okurek Kompot Zeleninový salát Mandarinkový kompot 
(1,3,7)

Svačina Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Pudinkový dezert (7) Litý koláč s ovocem 
(1,3,7)

Ovocná přesnídávka 
(1,3,7)

Vícezrnný chléb, tavený 
sýr(1,3,7) Špaldový biskvit Loupák (1,3,7)

Večeře Jáhlová kaše s ovocem 
(1,3,7)

Pečený bůček, hořčice, 
kyselá okurka, pečivo 

(1,3,7)

Brokolicový mozeček, 
pečivo  (1,3,7)

Frankfurtská polévka s 
párkem a brambory, 

pečivo (1,3,7)
Pařížský salát, pečivo 

(1,3,7)
Vídeňské párky, hořčice, 

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)

                         

ŠÉFKUCHAŘKA     
Monika Starková a 

kolektiv           

JÍDELNÍ LÍSTEK od 11.05.2020 do 17.05.2020

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:


