
SENIORCENTRUM 

SENECURA TELČ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020

Snídaně

Sýr eidam, máslo, 
krájená zelenina, chléb, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Mřížka plundrová s 
pudinkem, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Vajíčková 
pomazánka,chléb 

pečivo,bílá káva nebo čaj 
( 1,3,7)

Makový loupák s 
marmeládou a máslem, 
kakao nebo čaj(1,3,7)

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

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

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

čaj (1,3,7)

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

Polévka oběd Frankfurtská polévka 
(1,7)

Hovězí vývar s rýží a 
kapustou (1,3,7,9)

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

Kuřecí vývar s 
nudlemi(1,3,7,9)

Cibulová polévka(1,3) Hovězí vývar s 
kapáním(1,3,7,9)

Česneková s 
bramborem(1,3)

Menu oběd 1
Čevapčiči,petrželkové 

brambory, pažitkový dip 
(1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
odlehčený bramborový 

salát (1,3,7,9,10)

Křenová omáčka, vařené 
hovězí maso, houskový 

knedlík (1,3,7)
Vepřové maso na 

houbách, dušená rýže (1)
Dukátové buchtičky s 

vanilkovým 
krémem(1,3,7)

Pečené kuřecí stehno, 
dušená karotka, 

petrželkové brambory (1)

Bratislavské plecko, 
houskový knedlík 

(1,3,7,9,10)

Menu oběd 2 Bulgurové rizoto s rybím 
filé a zeleninou (1,9)

Čočka na kyselo,vařené 
vejce,okurka,chléb(1,3,11

)

Pečená bramborová kaše 
se slaninou (1,3,7)

Smažená 
brokolice,vařené 

brambory,pažitkový 
dip(1,3,7)

Paprikový guláš s 
bramborem, chléb (1,3,7)

Bramborové noky s 
houbovou 

omáčkou(1,3,7)

Nudle s mákem, sypané 
cukrem a přelité máslem 

(1,3,7)

Dezert/salát Salát z čínského zelí 
paprikou a kukuřicí (10) Sušenka (1,3,7) Kunovjanka (10) Kompot Ovoce

Bublanina s ovocem 
(1,3,7)

Ovoce

Svačina Tvaroháček (7) Mléko,podmáslí,tmavý 
toustový chléb(1,3,7)

Ovocný jogurt, pečivo 
(1,3,7)

Mléko,podmáslí, pagáče 
škvarkové (1,3,7) Termix (7) Mléčný nápoj(7) Ovocný jogurt(7)

Večeře Lečo s vejci a uzeninou, 
chléb (1,3,7)

Vlašský salát, 
pečivo(1,3,7,9)

Palačinky s tvarohem 
(1,3,7)

Tuňáková pomazánka, 
řez rajčete,chléb, pečivo 

(1,3,4,7)

Špecle s krůtím masem a 
sýrem (1,3,7)

 Opečená bavorská 
sekaná, hořčice,kyselá 
okurka, chléb(1,3,7,10)

Paštika s pečeným 
masem, 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                                       
Dana Pospíchalová                                

s kolektivem              

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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 16.11.2020 do 22.11.2020

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


