
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.9.2020 29.9.2020 30.9.2020 1.10.2020 2.10.2020 3.10.2020 4.10.2020

Snídaně
Sýr lučina, krájená 

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

Mřížka plundrová s 
pudinkem, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Sýrová pomazánka,řez 
okurky,chléb, pečivo,  

bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Vařené vejce, máslo,řez 
rajčete, chléb,  

pečivo,bílá kává nebo čaj 
(1,3,7)

Zeleninová pomazánka, 
chléb, pečivo, bílá káva 

nebo čaj(1,3,7)
Olejová bábovka, máslo,  

kakaový nápoj(1,3,7)

Plátkový sýr,máslo, 
krájená zelenina, 

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

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovocný jogurt Ovoce Ovocný nápoj Ovocný jogurt(7) Ovoce Ovocná přesnídávka

Polévka oběd
Hovězí vývar se 

zeleninovým 
svítkem(1,3,7,9)

Celerová polévka s 
houskovými 

krutónky(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 vaječnou 
jíškou (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,vařené 

brambory(7,10)

Hrachvá kaše, opečená 
klobása,kyselá okurka, 

chléb (1,3,7)

Moravský vepřový 
vrabec ,bramborový 

knedlík, špenát, (1,3,7,10)

Krůtí prsa,dušená 
karotka,petrželkové 

brambory(1)

Rybí filé na másle, 
vařené brambory (1,3,7) 

Hovězí ragú na červeném 
víně s kořenovou 

zeleninou a 
žampióny,houskové 

knedlíky(1,3,7,9)

Menu oběd 2
Bramborové šišky s 

mákem,přelité 
máslem(1,3,7)

Zeleninové rizoto s 
rajčaty,sypané sýrem(7)

Zvěřinový 
guláš,houskové 
knedlíky(1,3,7)

Fazole po 
bretaňsku,chléb(1,3,7)

Rýžový nákyp s 
ovocem,sypaný cukrem 

a přelitý máslem (3,7)

Kuřecí maso na 
žampionech,dušená 

rýže(1)

Květák na 
mozeček,vařené 

brambory(3)

Dezert Kompot Ovoce Sušenka(1,3,7) Bublanina s 
ovocem(1,3,7)

Kompot Rajčatový salát (10) Jablečný závin z 
listového těsta (1,7)

Svačina Ovocný jogurt(7) Mléko,podmáslí, tmavý 
toustový chléb (1,3,7) Pribináček (7) Ovocný jogurt Ovoce

Mléko, podmáslí, chléb 
(1,3,7)

Zmrzlina (7)

Večeře
Vepřové maso 
dušené,vařené 

brambory,okurka(10)

Palačinky s tvarohem 
(1,3,7)

Kuřecí masová směs, 
dušená rýže,  (1)

 Vepřová šunka, máslo, 
krájená zelenina,chléb, 

pečivo(1,3,7)
Bramborový 

guláš,chléb(1,3,7)
Výpečky z vepřového 

masa s nádivkou, kyselá 
okurka (1,3,7)

Paštiková 
pomazánka,chléb, pečivo 

(1,3,7)

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 28.9.2020 do 4.10.2020

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 stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


