
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 1.11.2020

Snídaně
Tvarohová pomazánka, 
chléb,  pečivo,bílá káva 

nebo čaj(1,3,7)

Loupáček s 
máslem,medem nebo 

marmeládou, bílá káva 
nebo čaj(1,3,7)

Sardinková pomazánka, 
řez rajčete, chléb, 

pečivo,  bílá káva nebo 
čaj(1,3,7,10)

Vejce na tvrdo,máslo, 
krájená zelenina, 

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

Šáteček s tvarohovou 
náplní,kakaový nápoj 

(1,3,7)

Pivní salám, máslo, 
chléb, pečivo, krájená 

zelenina, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Sýrová pomazánka z 
nivy, krájená zelenina, 

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

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovocný nápoj Pudink se šlehačkou (7) Ovocný jogurt(7) Ovocná přesnídávka Ovocný jogurt(7) Ovoce

Polévka oběd Rajská polévka s 
těstovinou (1,3,7,10)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a 

nudlemi(1,3,7,9)

Kmínová se zeleninou a 
vejci (1,3,9)

Česneková polévka s 
bramborem a 
chlebovými 

krutonky(1,3,7,9)

Žampiónový krém s 
petrželkou (1,7)

Zeleninová s krupicí a 
vejcem (1,3,9)

Hovězí vývar s 
těstovinou (1,3,9)

Menu oběd 1
Kuřecí nudličky na 

žampionech,dušená rýže 
s petrželkou(1)

Přírodní vepřový plátek, 
petrželkové brambory, 

cibule, hořčice 
(1,3,7,10)(1,3,7)

Cikánská hovězí 
pečeně,houskové 

knedlíky

Zapečené těstoviny s 
kuřecím 

masem,zeleninou a 
sýrem(1,3,7)

Vepřová pečeně na 
kmíně,špenát,  
bramborové 

knedlíky(1,3,7)

Drůbeží sekaná se 
zeleninou, bramborová 

kaše, zelný salát  
(1,3,7,10)

Svíčková na smetaně 
houskové 

knedlíky(1,3,7,9,10)

Menu oběd 2
Kynutý táč s meruňkama 

a  drobenkou,kakaový 
nápoj(1,3,7)

Houbová omáčka, 
bramborové noky (1,3,7)

Hrachvá kaše, opečený 
gothajský salám, 

okurka,chléb(1,3,7,10)

Pečené brambory s 
červenou cibulkou a 

kukuřicí,dip ze zakysané 
smetany(7)

Bulgurové rizoto s rybím 
filé, zeleninou a 

sýrem(7,9)

Rýžový nákyp s 
ovocem,sypaný cukrem 
a přelitý máslem (3,7)

Dušená brokolice na 
másle,vařené brambory

Dezert/salát Ovocný kompot Sušenka (1,3,7) Ovoce Salát z čínského zelí(10) Zmrzlina (7) Ovocná miska Makovník(1,3,7)

Svačina Mléko, podmáslí, 
toustový chléb (1,3,7) Ovocný jogurt(7) Sýrový chlebíček (1,3,7) Ovoce Ovocný jogurt (7) Ovoce Mléčný nápoj(7)

Večeře

Rybí filé na 
másle,dušená 

zelenina,vařené 
brambory(7,9)

Obložený talířek se 
sýrem, šunkou, máslem 

a salátovou 
okurkou(1,3,7)

Krupicová kaše s 
máslem a skořicí  (1,7)

 Vepřový  guláš, chléb, 
pivo(1,3,7)

Kuřecí játra na cibulce, 
dušená rýže (1)

Vepřové výpečky s 
nádivkou, okurka 

(1,3,7,10)

Šunkový závitek,chléb, 
pečivo (1,3,7,9)

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

                         

ŠÉFKUCHAŘ                        
Dana Pospíchalová s 

kolektivem                

JÍDELNÍ LÍSTEK od 26.10.2020 do 1.11.2020

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:


