
SENIORCENTRUM 

SENECURA HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
18.5.2020 19.5.2020 20.5.2020 21.5.2020 22.5.2020 23.5.2020 24.5.2020

Snídaně
Rybičková pomazánka, 

zeleninové zdobení, 
pečivo, bílá káva  nebo 

čaj (1,3,7) 

Šáteček, kakao nebo čaj 
(1,3,7)

Hermelínová 
pomazánka, pečivo, káva 

s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Makový závin, Dia, 
žlučník: šáteček kakaový 

nápoj nebo čaj (1,3,7)

Vaječina na slanině, 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7)

Vánočka, máslo, džem, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Turistický salám, s             
taveným sýrem, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

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

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a kapáním 
(1,3,7)

Květáková polévka 
(1,3,7)

Mrkvový krém s 
opečenou houskou 

(1,3,7)
Hovězí vývar s rýží(1,3,7)  Fazolová polévka (1,3,7) Krupicová s vejcem 

(1,3,7)
Hovězí vývar                    

s těstovinou (1,3,7)

Menu oběd 1
Okurková omáčka s 

hovězím masem, 
houskový knedlík (1,3,7)

Pečené kuřecí stehno, 
petrželkové brambory 

(1,3,7)

Vepřové soté, dušená  
rýže (1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
šťouchané brambory 

(1,3,7)

Žemlovka s tvarohem a 
jablky  (1,3,7)

Vepřové rizoto sypané 
sýrem (1,3,7)

Přírodní rybí filé, 
bramborová kaše (1,3,7)

Menu oběd 2 Lečo s vejci, vařené 
brambory (1,3,7)

Těstoviny s omáčkou s 
drcenými rajčaty, olivami 

a čerstvými bylinkami, 
sypané sýrem  (1,3,7)

Celerový salát s kuřecím 
masem, pečivo (1,3,7,9)

Hrachová kaše se 
sázeným vejce (1,3,7)

Kuřecí maso po čínsku, 
vařené brambory (1,3,7)

Květákové placičky, 
petrželkové brambory 

(1,3,7)

Dukátové buchtičky s 
vanilkovým krémem 
Nedoporučuje se pro 

dietu č.3 (1,3,7)

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

Ovoce Zeleninový salát (1,3,7) Míchaný kompot (1,3,7)

Svačina Obložený chlebíček 
(1,23,7)

Perník (1,3,7) Oplatek (1,3,7) Šlehaný tvaroh  (7) Moučník (1,3,7) Jogurt s marmeládou (7) Pečivo s máslem a 
šunkou (1,3,7)

Večeře
Šťouchané brambory se 
slaninou a cibulí, kefír 

(7)

Obložený talířek se 
šunkou a sýrem, pečivo 

(1,3,7)

Zeleninový salát s 
tuňákem, pečivo (1,3,7)

Salámová pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

pečivo (1,3,7)
Milánské těstoviny 

sypané sýrem (1,3,7)
Gulášová polévka, 

pečivo (1,3,7)
Krupicová kaše se 

skořicí  (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 18.05.2020 do 24.05.2020

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:


