SENIORCENTRUM
SENECURA

Snídaně

JÍDELNÍ LÍSTEK od 15.11.2021 DO 21.11.2021

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

15.11.2021

16.11.2021

17.11.2021

18.11.2021

19.11.2021

20.11.2021

21.11.2021

Pomazánkové máslo se
Uzenářský talířek,
Paštika, zeleninová
zeleninovou oblohou,
máslo, pečivo, bílá káva obloha, pečivo, káva s
pečivo, bílá káva nebo
nebo čaj (1,3,7)
mlékem nebo čaj (1,3,7)
čaj (1,3,7)

Přesnídávka

Ovocná přesnídávka

Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd

Čočková polévka (1,3,7)

Hovězí vývar se
zeleninovým svitkem
(1,3,7)

Menu oběd 1

Kuřecí roláda s dušenou
Vepřové plecko na
zeleninou na másle,
houbách s dušenou rýží
bramborová kaše(1,3,7)
(1)

Sladký rohlík s máslem
Turistická pomazánka, a marmeládou, pro dietu Pažitková pomazánka,
pečivo, káva s mlékem č. 9 DIA vánočka s DIA
pečivo, bílá káva nebo
nebo čaj (1,3,7)
marmeládou, kakao
čaj (1,3,7)
nebo čaj (1,3,7)

Ovocný jogurt, pro dietu
Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky
č.9 DIA jogurt

Ovoce dle denní nabídky

Valašská kyselica
(1,3,7,12)

Zeleninová
polévka(1,3,9)

Slepičí vývar se
zeleninou a strouháním
(1,3,7,9)

Brokolicová polévka
(1,3,7)

Hovězí pečeně s
koprovou omáčkou a
vařenými bramborami
(1,3,7)

Uzené maso s křenovou
omáčkou, houskový
knedlík
(1,3,7)

Smažené rybí filé s
bylinkovým másle,
bramborová kaše,
řez citrónu (1,3,4,7)

Vepřové nudličky s
přírodní šťávou a
dušenou rýží (1)

Přírodní kuřecí řízek,
dušená zelenina,
bramborová kaše (1,3,7)

Variace ovocných
Zeleninový bulgur
knedlíků s tvarohovým
Jitrnicový prejt se zelím Francouzské brambory s Míchaný salát s tuňákem
(celozrnná pšenice) s
přelivem (1,3,7)
a vařenými bramborami klobáskou, řez kyselé
a vejci, toasty (1,3,4)
bylinkami, sypaný sýrem
Nedoporučuje se pro
(1,7)
okurky (1,3)
STUDENÝ OBĚD
(1,7)
dietu č.9

Šišky s mákem přelité
máslem (1,3,7)
Nedoporučuje se pro
dietu č.9

Okurkový salát

Ovocný koláč, vhodný
pro dietu č.9 (1,3,7)

Ovocný kompot

Zeleninový salát

Ovocný kompot

Šlehaný tvaroh s
ovocem (7)

Loupák, vhodný pro
dietu č.9 (1,3,7)

Litý koláč s jablky a
drobenkou, vhodný pro
dietu č.9 (1,3,7)

Sýrový talířek se
zeleninou a máslem,
pečivo (1,3,7)

Bavorská sekaná s
hořčicí a kyselou
okurkou, chléb (1,3,10)

Šťouchané brambory se
špekem a cibulí, kefír (7)

Šlehaný tvaroh s
pažitkou, pečivo (7)

Cereální chléb s
pomazánkovým máslem
a salátovou okurkou
(1,3,7)

Menu oběd 2

Dezert/salát

Ovocný kompot

Zeleninový salát

Svačina

Obložený chlebíček
(1,3,7)

Litý koláč s ovocem,
vhodný pro dietu č.9
(1,3,7)

Puding s ovocem (1,7)

Ovocná přesnídávka
(1,3,7)

Večeře

Vlašský salát, pečivo
(1,3,7,9)

Zeleninový krém s
bylinkami, pečivo (1,3,7)

Obložený talířek s
uzeninou, zeleninová
obloha, pečivo (1,3,7)

Drůbeží játra na cibulce,
chléb (1,3)

Chléb se šunkou a
sýrem (1,3,7)

Ovocná přesnídávka

Rajská polévka s
těstovinou (1,3,7)

Pečená treska na kmíně,
šťouchané brambory
(1,3,7)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Ovocná kobliha, pro
dietu č. 4 a 9 DIA
vánočka s málslem a
DIA marmeládou, kakao
nebo čaj (1,3,7)

Chléb s máslem a
zeleninou (1,7)

Zeleninová přesnídávka, Veka s žervé a rajčetem
pečivo (1)
(1,3,7)

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")

Plátkový sýr s jablkem,
tmavé pečivo

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

ŠÉFKUCHAŘ
Václav Šmiček a kolektiv

