
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020

Snídaně
Pažitkové žervé, řez 

rajčete, chléb, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Plátkový sýr, máslo, 
krájená zelenina, chléb, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Fazolová pomazánka, řez 
okurky, chléb,pečivo, 

bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Salámová 
pomazánka,chléb,pečivo,
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Zeleninová 
pomazánka,chléb,pečivo,
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Loupák,máslo,med nebo 
džem,kakaový nápoj 

(1,3,7)

Vařené vejce, plátkový 
sýr, rama, krájená 

zelenina, chléb, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovocný jogurt (7) Ovoce Brioška (1,3,7,8) Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka

Polévka oběd Zeleninová s ovesnými 
vločkami (1,3,9)

Špenátová polévka s 
vejcem (1,3,7)

Kuřecí vývar s 
petrželkovým kapáním 

(1,3,9)

Hovězí vývar s rýží a 
hráškem (9) Kapustová polévka (1,3) Kuřecí vývar s nudlemi 

(1,3,7,9)
Zeleninová s krupicí a 

vejcem (1,3,7)

Menu oběd 1 Mexický guláš, dušená 
rýže (1,3,7)

Zapečené kuřecí plátky s 
lečem, bramborová kaše 

(7,10)

Čočka na kyselo, uzené 
maso, okurka, chléb 

(1,3,7,10)

Moravský vepřový 
vrabec , bramborový 

knedlík, kysané zelí, pivo 
(1,3,7,10)

Kuřecí masová směs, 
vařené těstoviny (1,3,7)

Smažené rybí filé, 
petrželkové brambory 

(1,3,7) 

Hamburská vepřová 
kýta, houskové knedlíky 

(1,3,7,10)

Menu oběd 2
Bramborové šišky s 

mákem přelité máslem 
(1,3,7)

Zeleninové rizoto s 
rajčaty, sypané sýrem (7)

Koprová omáčka, vařené 
vejce, brambory(1,3,7)

Kuřecí játra na cibulce, 
dušená rýže (1,3,7)

Rýžová kaše s kakaem, 
maštěná máslem 

(1,3,7,10)

Kuřecí maso na 
žampionech, dušená 

rýže(1)
Květák na mozeček, 
vařené brambory (3)

Dezert Ovoce dle denní nabídky Zeleninový salát 
sterilovaný (9) Máslová oplatka (1,3,7,8) Bublanina s ovocem 

(1,3,7)
 Kompot Červená řepa Kompot

Svačina Ovocný jogurt (7) Kakaový šlehaný tvaroh 
(7)

Šunkový chlebíček 
(1,3,7)

Ovocný jogurt (7) Mléko, podmáslí, pečivo 
(1,3,7)

Sýrový chlebíček, 
krájená paprika (1,3,7) Koláček (1,3,7)

Večeře  Těstoviny po uhlířsku 
(1,9)

Játrový sýr, máslo, 
krájená zelenina, chléb, 

pečivo (1,3,7)
Bramborová polévka, 

chléb(1,3,7,9)
Sýrová pomazánka, 

krájená zelenina, chléb 
(1,3,7)

Brambory se 
strouhaným tvarohem a 

máslem (7)
Chléb se sádlem a cibulí 

(1,3,7)
Šunkový závitek, chléb 

(1,3,7,9,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

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

                         

 Šéfkuchařka 
Pospíchalová Dana s 

kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 10.2.2020 do 16.2.2020

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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


