
SENECURA 

SENIORCENTRUM 

HAVÍŘOV
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020

Snídaně
Vajíčková pomazánka s 
pažitkou, pečivo, bílá 

káva  nebo čaj (1,3,7,10) 

Makový loupák s 
máslem a marmeládou, 
kakao nebo čaj (1,3,7)

Obložený talířek se 
sýrovou variací, krájená 
zelenina, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Makový závin, DIA, 
žlučník- šáteček, kakao 

nebo čaj (1,3,7)

Budapešťská 
pomazánka, pečivo, 

káva s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Vánočka s máslem a 
marmeládou kakaový 
nápoj nebo čaj (1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkovou pěnou, 

máslem a krájenou 
zeleninou, pečivo, káva 

nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocné pyré Ovoce dle denní nabídky Jogurt s ovocnou 
marmeládou (7)

Jahodovo jablečná 
přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd
Kuřecí vývar s masem, 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1,3,7,9)

Květáková polévka se  
zašlehaným vejcem 

(1,3,7,9)

Mrkvový krém s 
opečenou houskou 

(1,3,7,9)

Zeleninový vývar s 
kapáním (1,3,7,9)

Bramborová polévka s 
vločkami a zeleninou 

(1,7,9)

Pórková polévka s 
vejcem (1,3,9)

Hovězí vývar s 
těstovinovou rýží (1,3,9)

Menu oběd 1
Znojemská hovězí 
pečeně, houskový 

knedlík, pivo (1,3,7,9,10)

Pečené kuřecí stehno, 
petrželkové brambory, 
dušená karotka (1,3,7)

Vepřové nudličky na kari 
s dušenou hráškovou 

rýží (1,3)

Pomalu pečená vepřová 
plec na kmíně s 

dušeným červeným 
zelím a bramborovými 

knedlíky, pivo (1,3,7,10)

Kuřecí maso v jemné 
paprikové omáčce, 

barevné těstoviny (1,3,7)

Treska s brokolicí v 
kukuřičné krustě s 

petrželkovými brambory 
(1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
šťouchané brambory, 

řez citronu (1,3,7)

Menu oběd 2 Bramboráčky s kysaným 
zelím, pivo (1,3,7,10)

Těstoviny s omáčkou s 
drcenými rajčaty, 

olivami a čerstvými 
bylinkami, sypané sýrem  

(1,3,7)

Těstovinový salát se 
zeleninou a tuňákem, 

pečivo (1,3,4,7)

Hrachová kaše se 
sázeným vejcem a 

smaženou cibulkou, 
pivo (1,3,7)

Rýžový nákyp se 
švestkami (1,3,7)

Uzená krkovička, 
houskové knedlíky, 

křenová omáčka (1,3,7)

Trhanec s jablky 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.3 (1,3,7)

Dezert/salát Domácí tvarohová 
bábovka (1,3,7)

Míchaný zeleninový 
salát Dýňový kompot Míchaný zeleninový 

salát Krájený ovocný salát Zeleninový salát (1,3,7) Míchaný kompot (1,3,7)

Svačina Obložený chlebíček se 
šunkou a sýrem (1,3,7)

Perník s meruňkovou 
marmeládou (1,3,7) Zákusek  (1,3,7)

Šlehaný tvaroh s 
vanilkovým cukrem a 

kakaem (7)

Biskvit s ořechy a 
vanilkovým krémem 

(1,3,7)
Jogurt s ovocem (7) Oplatek (1,3,7)

Večeře Srbské vepřové rizoto 
sypané sýrem (1,3,7)

Gulášová polévka, 
pečivo, tavený sýr (1)

Chléb sypaný 
strouhaným sýrem, 
máslem a zeleninou 

(1,3,7)

Krupicová kaše se 
skořicí a borůvkami  

(1,7)

Zapečené brambory s 
uzeným masem a 
zeleninou (1,3,7)

Kuřecí játra na cibulce, 
pečivo (1)

Vídeňské párky, hořčice, 
pečivo, pivo (1,3,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Ovocný DIA jogurt (7) Chléb s máslem a 

zeleninou (1,7)
DIA oplatky, bílý 

jogurt(1,3,7)
Tmavý chlébk se žervé a 

rajčetem (1,3,7)
Oplátkový sýr s jablkem, 

tmavé pečivo
Šlehaný tvaroh s DIA 

marmeládou (7)

Cereální chléb s 
pomazánkovým máslem 

a salátovou okurkou 
(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ                                    

Václav Šmiček a kolektiv           

JÍDELNÍ LÍSTEK od 23.11.2020 do 29.11.2020

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetariánskou 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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


