
SENIORCENTRUM 

SENECURA TELČ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
2.11.2020 3.11.2020 4.11.2020 5.11.2020 6.11.2020 7.11.2020 8.11.2020

Snídaně

Máslo, vařené vejce, 
krájená zelenina, chléb, 
pečivo,  bílá káva nebo 

čaj(1,3,7)

Šunkový 
salám,máslo,krájená 
paprika,chléb,pečivo,   

bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Plundrový rohlík s 
pudinkem, kakaový 

nápoj(1,3,7)

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

čaj(1,3,7)

Salámová 
pomazánka,krájená 

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

Játrový sýr,rama,krájená 
zelenina,bílá káva nebo 

čaj(1,3,7)

Máslo,džem,med,  
chléb,pečivo,bílá káva 

nebo čaj(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce Tvaroháček (7) Ovocná přesnídávka Ovoce Ovocná přesnídávka Sušenka (1,3,7) ovoce

Polévka oběd Kapustová polévka(1) Hovězí vývar s vaječnou 
jíškou(1,3)

Špenátová s 
vejcem(1,3,7)

Drůbeží vývar s 
těstovinou(1,3,9) Čočková polévka(1) Kuřecí vývar s kapáním 

,(1,3,9)
Zeleninová s krupicí a 

vejcem(1,3,9)

Menu oběd 1 Rizoto s vepřovým 
masem, sypané sýrem(7)

Koprová omáčka,vařené 
hovězí maso,houskové 

knedlíky(1,3,7,10)
Přírodní mletý řízek, 

vařené brambory (1,3,7)
Ovocné kynuté knedlíky, 
sypané cukrem a přelité 

máslem (1,3,7)

Vepřové maso v 
mrkvi,vařené 
brambory(1,7)

Plněný paprikový 
lusk,dušená rýže(1,3,7)

Uzená 
krkovice,bramborová 

kaše s petrželkou,okurka 
(7,10)

Menu oběd 2
Obalované nugetky z 
lososa, petrželkové 

brambory s máslem(3,7)
Fazole po bretaňsku, 

chléb(1,10)

Papriky dušené s 
houbami na 

smetaně,bramborové 
noky(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
uzeným masem,  
okurka(1,3,7,10)

Špecle se sýrem a 
cibulkou(1,3,7)

Sojové nudličky na 
žampionech,vařené 

brambory(1)

Dušený 
špenát,vejce,vařené 

brambory(1,3,7)

Dezert/salát Mrkvový salát (10) Sušenka(1,3,7) Okurkový salát(10) Kompot Bábovka na plech Ovoce Zmrzlina (7)

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

(1,3,7)
Ovocný jogurt (7) Mléčný nápoj(7) Pudink se šlehačkou(7)

Večeře
Nudle s 

tvarohem,sypané cukrem 
a přelité máslem(1,3,7)

Pečené kuřecí stehýnko, 
dušená rýže(1)

Opečená klobása, 
hořčice, křeník, chléb, 

pečivo (1,3,7,10)

Pečená vepřová 
krkovice, vařené 

brambory, okurka (1,10)

Bramborový guláš se 
salámem, chléb (1,3,7)

Palačinky s 
marmeládou,sypané 

cukrem (1,3,7)

Vepřová tlačenka, chléb, 
pečivo (1,3,7,10)

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                                       
Dana Pospíchalová                                

s kolektivem       

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.11.2020 do 8.11.2020

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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


