
SENECURA 

SENIORCENTRUM  TELČ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
3.5.2021 4.5.2021 5.5.2021 6.5.2021 7.5.2021 8.5.2021 9.5.2021

Snídaně
Vajíčková pomazánka, 

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

Šátek listový s 
tvarohovou náplní (1,3,7)

Jemné párky, hořčice, 
chléb, káva nebo čaj 

(1,3,7)

Bábovka, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

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

Koláček, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Pomazánkové máslo, řez 
rajčete a salátové 

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

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky  Jogurt (7) Ovocná přesnídávka Chlebíček se žervé a 
zeleninou (1,3,7)

Máslový croissant (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Ovocný nápoj 

Polévka oběd
Žampiónový krém se 
sekanou petrželkou 

(1,7,9) 

Česneková s chlebovými 
krutony  (1,3,7,9)

Hráškový krém se 
smetanou (1,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a těstovinou  

(1,3,9)

Pivní cibulová polevka se 
sýrovými krutony 

(1,3,7,13)

Drůbeží vývar s krupicí 
vejcem  (1,7,9)

Zeleninová s ovesnými 
vločkami (1,9)

Menu oběd 1 Kuře na paprice, 
těstoviny (1,3,7)

Smažený vepřový řízek, 
vařené brambory s 

máslem (1,3,7)

Vepřový guláš se 
strouhaným křenem, 

houskový knedlík (1,3,7)
Znojemská hovězí 

pečeně, rýže (1,3,7,10)
Žemlovka s jablky a 

tvarohem  (1,3,7)

Pivovarský tokáň s 
uzeným sýrem a 

dušenou rýží (1,7)

Kuřecí roláda se 
zeleninou, bramborová 

kaše (1,3,7)

Menu oběd 2
Lívance s lesním ovocem 

a šlehaným tvarohem 
(1,3,7)

Nudle s mákem sypané 
moučkovým cukrem, 
přelité máslem (1,3,7)

Bavorské vdolečky s 
povidlím a 

šlehačkou(1,3,7)

Dušná treska s máslovou 
zeleninou, vařený 

brambor (1,3,7)

Kuřecí rizoto se 
zeleninou sypané sýrem, 

řez sterilované okurky 
(9,10)

Halušky s anglickou 
slaninou, špenátem a 

sýrem (1,3,7)

Hrachová kaše, vařené 
vejce, řez kyselé okurky, 

chléb (1,3,7,10)

Dezert/salát Ovocný kompot Piškotová roláda (1,3,7) Mrkvový salát Litý koláč s ovocem a 
drobenkou (1,3,7)

Ovocný kompot
Rajčatový salát s 

cibulkou a sekanou 
petrželkou (10)

Makový řez s citrónovou 
polevou (1,3,7)

Svačina
Obložený chlebíček se 

šunkou a sýrem 
(1,3,7,10)

Perník s meruňkovou 
marmeládou a 

čokoládovou polevou 
(1,3,7)

Vanilkový pudink s 
mandarinkami (7)

Termix (7) Mléčný nápoj (7) Sušenka (1,3,7) Pudink se šlehačkou a 
ovocem (7)

Večeře
Hovězí polévka s masem 
a nudlemi, chléb, pečivo 

(1,3,7,9)

Vlašský salát s pečivem / 
krupičná kaše s máslem 

(1,3,7)

Brambory s červenou 
cibulkou a uzeným 

masem,  (7)

Gulášová polévka, 
pečivo(1,3,7)

 Vepřový plátek na 
žampiónech, vařené 

těstoviny (1,3,7)

Pečený králík na zelenině 
a slanině, petrželkové 

brambory (1,9)

Budapešťská 
pomazánka, chléb, 

pečivo (1,3,7,10)/ polévka 
/ jáhlová kaše

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

Jídelní lístek od 3.5. 2021 do 9.5. 2021



                         

ŠÉFKUCHAŘ                                       
Michal Šmach                          
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")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


