
SENIORCENTRUM 

SENECURA HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
08.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 13.02.2021 14.02.2021

Snídaně

Paštiková pěna se 
zeleninovou oblohou, 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7)

Šunko sýrový talířek, 
máslo, pečivo, káva s 

mlékem nebo čaj  (1,3,7)

Sýrová pomazánka, 
zeleninová obloha, bílá 
káva nebo čaj  (1,3,7)

Rohlík s medovým 
máslem, kakový nápoj 

nebo ovocný čaj  (1,3,7)

Jemné párky s 
plnotučnou hořčicí, 
rajčetem a chlebem, 

káva s mlékem nebo čaj  
(1,3,7)

Croissant s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

ovocný čaj  (1,3,7)

Míchaná vejce se 
smetanou na cibulce, 

zeleninová obloha, 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj  (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky  Zelenina dle denní 
nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Kefír, krájená veka 

(1,3,7)
Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Brokolicový krém se 
smetanou, opečené 

houstičky  (1,3,7)

Kuřecí vývar s 
vlasovými nudlemi a 

zeleninou  (1,3,7)

Čočková polévka s 
párkem (1,3,7)

Krupicová s vejcem a 
zeleninou  (1,3,7)

Tomatová s bazalkou a 
těstovinovou rýží  (1,3,7)

Francouzká cibulová 
polévka se sýrovými 

krutony (1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a kapáním  

(1,3,7)

Menu oběd 1

Smažený kuřecí řízek v 
parmazánové krustě, 
bramborová kaše, řez 
kyselé okurky  (1,3,7)

Hovězí pečeně s rajskou 
omáčkou, houskový 

knedlík (1,7)

Kuřecí kostky po 
myslivecku, těstoviny 

(1,3,7)

Dušená čočka s  
uzeným masem, kyselou 

okurkou a smaženou 
cibulka (1,3,7)

Smažené rybí filé,  
šťouchané brambory s 

pórkem,  (1,3,7)
Vepřový guláš s rýží 

(1,7)

Kuřecí roláda s 
bramborovou kaší, pivo 

(1,3,7)

Menu oběd 2
Bulgurové rizoto se 

zeleninou a sušenými 
rajčaty (1,3,7)

Domácí lívanečky s 
vanilkovou omáčkou 

(1,3,7) Nedoporučujeme 
pro dietu č.9

Koprová omáčka s 
vejcem na tvrdo a 

vařenými brambory 
(1,3,7)

Zapečené brambory se 
zeleninou a balkánským 

sýrem (1,3,7)

Bramborové noky se 
zelím a praženou 
slaninou (1,3,7) 

Zapečená brokolice s 
rajčaty a sýrem, 
brambory (1,3,7)

Zapečené palačinky s 
tvarohem a rozinkami 

(1,3,7) Nedoporučujeme 
pro dietu č.9

Dezert/salát Litý koláč s lesním 
ovocem (1,3,7)

Ovocný kompot Čínské zelí s 
ředkvičkami a pažitkou

Hlávkový salát se 
sladkokyselou zálivkou

Sterilovaná červená 
řepa Mrkvový salát s jablky Okurkový salát / ovocný 

kompot

Svačina Chléb se šunkou a 
sýrem (1,3,7) Zákusek (1,3,7) Pudingový řez (1,3,7 )

Mléčný dezert Panna 
Cotta                  
(1,7)

Vanilkový puding se 
šlehačkou (7)

Ovocný pohár se 
šlehačkou (7) Ovocná přesnídávka

Večeře
Vařené brambory s 

bylinkovým  tvarohem, 
chléb, pivo (7)

Drožďová pomazánka, 
řez rajčete, pečivo 

(1,3,7)

Rybí pomazánka, chléb 
(1,3,4,7,9)

Dršťková polévka z 
hlívy, pečivo, pivo 

(1,3,7,10)

Kuřecí játra na 
červeném víně s 

pórkem, pečivo (1)
Uhlířské brambory s 

kapustou (3,7)

Obložený talířek s 
turistickým salámem, 
sýrem, máslo, krájená 
zelenina, chléb (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Tmavý chléb s máslem, 

rajče (1,3,7)
Plátkový sýr, jablko, 
tmavé pečivo (1,3,7)

Chléb se žervé a dietní 
šunkou, okurka (1,3,7)

Tavený sýr, chléb, 
krájená zelenina (1,3,7) 

Ovocná přesnídávka, 
tmavý chléb

Tmavé pečivo s lučinou 
a vejcem, řez rajčete 

(1,3,7)

Sýrová pomazánka s 
pažitkou a mrkví na 

tmavém pečivu (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ                                    

Václav Šmiček a kolektiv           

JÍDELNÍ LÍSTEK od 8.2.2021 do 14.2.2021

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:


