
 SENECURA 

SENIORCENTRUM  HAVÍŘOV

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
14. listopadu 15. listopadu 16. listopadu 17. listopadu 18. listopadu 19. listopadu 20. listopadu

Snídaně
Tvarohová bábovka s 
marmeládou, kakaový 
nápoj nebo čaj (1,3,7)

 Obložený talířek s 
turistickým salámem, žervé, 

krájená zelenina, pečivo 
nebo chléb, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Šlehaná sýrová pěna s 
máslem, krájená zelenina, 
pečivo, nebo chléb, káva s 

mlékem nebo čaj (1,3,7)

Obložený talíř s uzeninou a 
sýrem, krájená zelenina, 

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

Rýžovo jáhlová kaše s 
meruňkami, kakaový nápoj 

nebo čaj (1,7)

pažitková pomazánka, 
vejce na tvrdo, krájená 
zelenina, pečivo, chléb, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Kobliha plněná 
marmeládou, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Piškotový dezert s lesními 
plody (1,3,7,8)

Domácí ovocné pyré Ovoce dle denní nabídky Máslový croissant (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Zeleninová polévka s 
kapáním (1,3,7,9)

Kuřecí vývar s rýží se 
zeleninou a šunkovým 

svítkem (1,3,7,9)

Houbová polévka s 
pažitkou a opečeným 

chlebem (1,3,7,9)

Drůbeží vývar se zeleninou 
a drožďovým kapáním 

(1,3,7,9)

Zelná polévka s klobásou a 
zakysanou smetanou 

(1,7,9)

Hovězí vývar se zeleninou a 
celestýnskými nudlemi 

(1,3,7,9)

Chřestový krém se 
sekanou petrželkou a 
smaženým hráškem 

(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Hamburská vepřová kýta, 

celozrnné knedlíky 
(1,3,7,9,10)

Hovězí kostky dušené na 
anglické slanině, 

zeleninová rýže (1)

Krůtí nudličky v jemné 
paprikové omáčce, 

těstoviny (1,3,7)

Rybí filé pečené na leču, 
petrželkové brambory 

(1,3,4,7)

Smažený kuřecí řízek s 
bramborovou kaší, řez 

kyselé okurky

Hovězí jazyk s křenovou 
omáčkou, houskové 
knedlíky (1,3,7,9,10)

Pečená vepřová krkovice 
na medu s fazolovými 

lusky, vařené brambory  
(1,7)

Menu oběd 2

Bramborové šišky s mákem 
a moučkovým 

cukrem,přelité máslem 
(1,3,7)

Zelené fazolky s rajčátky a 
bylinkami, opečené 

brambory 

Karbanátek s bramborovým 
salátem (1,3,6,7,9,10)

Kuřecí maso na čínský 
způsob, dušená rýže 

(4,6,9,10,12)

Těstovinový nákyp s 
tvarohem a rozinkami 

(1,3,7) Nedoporučujeme pro 
dietu č.9 

Bramborové nočky se 
sýrovo-smetanovou 

omáčkou s bylinkami  
(1,3,7)

Lívance s lesními plody a 
zakysanou smetanou 

Nedoporučujeme pro dietu 
č.9 (1,3,7)

Dezert/salát Salát z čerstvého ovoce Litý koláč s ovocem a 
drobenkou (1,3,7,8)

Ovoce dle denní nabídky Zeleninový salát Okurkový salát nebo 
mandarinkový kompot

Rajčatový salát s červenou 
cibulkou a sladkokyselou 

zálivkou
Ovocný kompot

Svačina
Obložený chlebíček s 

pomazánkovým máslem a 
rajčaty (1,3,7)

Ovocný jogurt, pečivo                  
( 1,3,7)

Jogurtový biskvit s 
džemem (1,3,7)

Švestkový koláč se 
skořicovou posypkou 

(1,3,7)
Špenátový koláč (1,3,7) Ovocná přesnídávka, 

máslové oplatky (1,3,7,8)
Zmrzlinový pohár se 

šlehačkou (7)

Večeře Srbské zeleninové rizoto 
sypané uzeným sýrem (7)

Míchaná vejce na másle s 
pažitkou, řez rajčete, pečivo 

(1,3,7)

Šťouchané brambory s 
kyškou (1,3,7)

Těstoviny po uhlířsku - 
vejce, slanina (1,3,7)

Špekáčky na černém pivu a 
zelenině, chléb (1,9)

Krupicová kaše s kakaem, 
moučkovým cukrem, přelitá 

máslem (7)

Rybičková pomazánka s 
jarní cibulkou, chléb, pivo 

(1,3,4,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bylinkové pomazánkové 

máslo, tmavé pečivo (1,3,7)
Mrkvovo-jablečná 

přesnídávka, tmavé pečivo 
(1,3,7)

Tmavé pečivo s 
pomazánkovým máslem a 

rajčetem (1,3,7)
Šunka, máslo, zelenina, 

tmavé pečivo (1,3,7)
Plátkový sýr s jablkem, 

tmavé pečivo (1,3,7)
Žervé se zeleninou, tmavý 

chléb (1,3,7)
Tmavé pečivo s kuřecí 

šunkou, zelenina ,máslo 
(1,3,7)

                         
VERČA ,LUCKA ,IVA, TÁŇA 

A FANDA

JÍDELNÍ LÍSTEK od 14. listopadu do 20. listopadu 2022

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                             
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:


