
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
01.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 06.06.2020 07.06.2020

Snídaně
Šunka,sýr, máslo, 

pečivo, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7,10)

Sladký rohlík, máslo, 
marmeláda, kakaový 
nápoj nebo čaj (1,3,7)

Lučina s nivou, 
zeleninové zdobení, 

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

Bílý jogurt s džemem a 
kukuřičnými lupínky, 

pečivo, kakao nebo čaj 
(1,3,7)

Rybičková pomazánka, 
zeleninové zdobení, 

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

Vánočka, medové máslo, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

Vejce na tvrdo, máslo, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná miska Ovoce dle denní nabídky Domácí jablkový kompot Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Zeleninový vývar s 

fridatovými nudlemi 
(1,3,7)

Krupicová s vejcem 
(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a drobením 

(1,3,7)

Tomatová polévka s 
drcenými rajčaty a 

krutonky (1,3,7)

Zeleninový krém s 
opečenou houskou 

(1,3,7)

Drůbeží vývar se 
zeleninou a nudlemi 

(1,3,7)

Mrkvová polévka s 
kapáním (1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřový plátek na 

smetaně, houskový 
knedlík(1,3,7)

Pečené kuřecí stehno po 
moravsku, bramborová 

kaše (1,3,7)

Španělský ptáček na 
ruby, dušená rýže, kyselý 

okurek (1,3,7)

Vepřový vrabec se 
šťouchanými  brambory 

a fazolovými lusky s 
anglickou slaninou  

(1,3,7)

Kuření nudličky v jemné 
paprikové omáčce, 

houskový knedlík (1,3,7)

Těstoviny s mletým 
masem, drcenými rajčaty 

sypané sýrem (1,3,7) 
Smažený kuřecí řízek, 

bramborová kaše (1,3,7)

Menu oběd 2
Zapečený květák po 
římsku, šťouchané 
brambory  (1,3,7)

Stroganov ze sójového 
masa, dušená rýže 

(1,3,7)

Bramborové noky se 
smetanovou omáčkou se 
špenátem sypané sýrem 

(1,3,7)

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

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Bramborové šišky 
plněné špenátem a 
uzeninou, smažená 

cibulka (1,3,7)

Houbový kuba, kyselý 
okurek(1,3,7)

Nudle s tvarohem, přelité 
máslem (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Dezert Ovoce Zeleninový salát Oplatek Moučník Zeleninový salát Sušenka Míchaný kompot

Svačina Perník (1,3,7) Ovocné pyré (1,3,7) Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Přesnídávka (1,3,7) Jogurt (7) Malinový pudink (7) Moučník  (1,3,7)

Večeře
Tvarohová pomazánka, 

zeleninové zdobení, 
pečivo (1,3,7)

Zelná polévka s 
uzeninou , pečivo (1,3,7)

Šťouchané brambory se 
slaninou a cibulí, kefír 

(1,3,7)

Tlačenka s cibulí a 
octem, pečivo (1,3,7)

Bramborová polévka s 
masem, pečivo (1,3,7)

Debrecínské párky, 
hořčice, pečivo (1,3,7)

Uzenářský talíř, 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 01.06.2020 do 07.06.2020

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:


