
SENIORCENTRUM 

SENECURA TELČ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 01.12.2019

Snídaně
         Sýrová pomazánka 
se zeleninou,pečivo,bílá 

káva nebo čaj(1,3,7)                                             
Loupák,rama,džem,kakao 

nebo čaj(1,3,7)
Brokolicová 

pomazánka,rajče,pečivo,b
ílá káva nebo čaj(1,3,7)

Vařené 
vejce,máslo,krájená 

zelenina,pečivo,bílá káva 
nebo čaj

Sardinková 
pomazánka,pečivo bílá 

káva nebo čaj (1,3,7)
Tavený sýr,rama,pečivo 

ředkvička(1,3,7)
 Vánočka,máslo,kakao 

nebo čaj(1,3,7)

Přesnídávka Brioška s ovocnou náplní Ovoce  Ovocná přesnídávka  Čokoládový řez Ovoce Mléčný nápoj(7) Ovoce

Polévka oběd Droždová polévka (1,3,7)  Pekařská (1,3,7) Vločková (1,3,7) Hovězí vývar s těstovinou 
(1,3,7)

Hrachová s uzeninou a 
krutonky (1,3,7)

Hovězí vývar risi bisi Polévka s vaječnou jíškou 
(1,3,7)

Menu oběd 1 Vepřové v mrkvi,vařené 
brambory(1,7)

Kuřecí maso na 
žampiónech,dušená 

rýže(1)

Sekaná 
pečeně,bramborová kaše 

(1,3,7)

Svíčková na 
smetaně,houskový 

knedlík(1,3,7)
Slané vdolky(1,3,7)

 Přírodní rybí 
filé,brambory s 
petrželkou(7)

 Kuře na 
paprice,těstoviny(1,3,7)

Menu oběd 2 V nabídce od prosince V nabídce od prosince V nabídce od prosince V nabídce od prosince V nabídce od prosince V nabídce od prosince V nabídce od prosince

Dezert/salát Ovoce Ovocný kompot Rajčatový salát Bábovka na plech(1,3,7) Ovoce Sterilovaná červená řepa Perník s citronovou 
polevou(1,3,7)

Svačina Ovocný jogurt(7) Sýrový chlebíček,krájená 
zelenina(1,3,7)

mléko,podmáslí,pečivo(1,
3,7)

Zeleninový 
chlebíček(1,3,7) Ovocný jogurt(7) Kakaový šlehaný 

tvaroh(7)
Ovocná přesnídávka

Večeře
Míchaná vajíčka na 

anglické slanině, zelenina, 
pečivo (1,3,7)

 Bramborový gulaš 
chléb(1,3,7)

Šunkový talířek,plátkový 
sýr,rama,zelenina,pečivo 

(1,3,7)

Paštiková 
pomazánka,chléb (1,3,7)

Kuřecí maso na 
zelanině,kuskus(1,3,7)

Halušky se slaninou a se 
zelím (1,3,7,10)

,pečivoGothaj s hořčicí 
(1,3,7,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabidky Dle denní nabídky Dle denní nabidky Dle denní nabídky

                         

ŠÉFKUCHAŘKA                                       
Dana Pospíchalová                                

s kolektivem              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 25.11.2019 do 1.12.2019

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:


