
SENIORCENTRUM 

SENECURA TELČ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020

Snídaně

  Sýrová pomazánka, 
krájená zelenina,  

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

Pažitkové žervé,řez 
rajčete,chléb,pečivo,   

bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Šunkový salám, máslo, 
krájená zelenina, chléb, 
pečivo,bílá káva nebo 

čaj(1,3,7)

Makovka,máslo,džem 
nebo med,kakaový 

nápoj(1,3,7)

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

čaj (1,3,7)

Mřížka s tvarohovou 
náplní a drobenkou, 

kakaový nápoj (1,3,7)

Turistický 
salám,máslo,krájená 
zelenina,chléb,pečivo  

(1,3,7)

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

Polévka oběd Drůbeží s kapáním(1,3,7) Zeleninová polévka 
(1,7,9)

Hovězí vývar s nudlemi 
(1,3,7,9)

Jemný hráškový krém s 
houskovými 

krutonky(1,3,7)

Hovězí vývar s krupicí a 
vejcem (1,3,9)

Fazolová polévka (1,3) Hovězí vývar s 
krupicovými noky  (1,3,9)

Menu oběd 1

Fazolové lusky na 
kyselo,vařené hovězí 

maso,vařené 
brambory(1,7,10)

Vepřová krkovice 
pečená,bramborový 

knedlík (1,3)

 Kuřecí nudličky na 
žampiónech, dušená 

rýže (1,3,7)

Smažený karbanátek, 
bramborová kaše s 
petrželkou (1,3,7)

Rajská omáčka, vařené 
hovězí maso, vařené 
těstoviny (1,3,7,10)

Rybí filé na másle, 
dušená zelenina,  

petrželkové brambory 
(1,3,4,7)

Hamburská vepřová 
kýta,houskový 
knedlík(1,3,7,9)

Menu oběd 2
Těstovinový salát s 

kuřecím 
masem,pečivo(1,3,7)

Dušená zelenina na 
másle,petrželkové 

brambory(1,3,7)

Kuskus se zeleninou a 
sýrem(1,7)

Špenát,vejce,vařené 
brambory přelité 

máslem(1,3,7)
Kynutý táč s ovocem a 

drobenkou (1,3,7)
Zeleninové lečo s vejci, 
vařené brambory (3,7)

Smažený 
květák,petrželkové 
brambory,tatarská 

omáčka(1,3,7)

Dezert/salát Sušenka (1,3,7) Salát z čínského zelí (10) Bábovka na plech(1,3,7) Zelný salát s mrkví (10) Ovoce Okurkový salát (10) Koláček (1,3,7)

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

toustový chléb (1,3,7) Ovoce Ovocný jogurt Mléčný nápoj, pečivo 
(1,3,7)

Pribináček(7)

Večeře Šumavská bramboračka, 
chléb(1,3,7)

Krupicová kaše sypaná 
kakaem,přelitá  máslem 

(1,3,7)

Šunkofleky, okurka 
(1,3,7,10)

Rizoto z vepřového 
masa, sypané sýrem, řez 

rajčete (10)

Selská omeleta, salátová 
okurka, mléko nebo 

podmáslí (7)
Mexický guláš, dušená 

rýže (1,10)
Hermelín, máslo, řez 
rajčete, chléb   (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              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 23.11.2020 do 29.11.2020

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")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


