
SENECURA 

SENIORCENTRUM  TELČ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
10.5.2021 11.5.2021 12.5.2021 13.5.2021 14.5.2021 15.5.2021 16.5.2021

Snídaně
Zeleninová 

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

Hřeben s jablkovou 
náplní, bílá káva nebo čaj 

(13,7)

Šunkový talířek, pečivo, 
rajče, bílá káva nebo čaj

Tvarohová pomazánka s 
pažitkou, krájená 

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

Tavený sýr, krájená 
zelenina, chléb, pečivo, 

bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Sardinková pomazánka, 
pečivo,chléb, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)
Bábovka, dia bábovka, 
kakaový nápoj (1,3,7)

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Multivitamínový nápoj, 
vícezrnné pečivo (1,3,7) Pribináček (7) Ovocná přesnídávka Ovocný  jogurt (7) Mléčný nápoj, pečivo 

(1,3,7)

Polévka oběd Hovězí vývar se zeleninou 
a nudlemi  (1,3,7,9)

Minestrone (italská 
zeleninová polevka ) (1)

Drůbeží vývar s nudlemi a 
zeleninou (1,3,7)

Čočkový krém s 
vypraženou slaninkou 

(1,3,7)

Zeleninová polévka s 
bramborem (1,9)

Dýňový krém s kurkumou 
(1,7)

Špenátová polévka, 
chlebové krutony  (1,3,7)

Menu oběd 1

Moravský vepřový vrabec, 
kysané zelí zadělávané, 

bramborový knedlík 
(1,3,10)

Krůtí nudlíčky s ajvarovou 
omáčkou a dlouhozrnou 

rýží (1)

Pečené kuřecí stehnou ala 
bažant s dušenou rýží 

(1,3,7)

Svíčková na 
smetaně,houskový 

knedlík(1,3,7)

Grilovaná treska s 
citrónovou černou čočkou 

(1)

Vepřový plátek na 
žampionech, dušená rýže 

(1,7)

Zapečené brambory s 
vepřovým masem a 

šlehačkou(7)

Menu oběd 2 Řecká musaka s 
grilovaným lilkem (1,3,7)

Dušený špenát,vařené 
vejce,brambory(1,3,7)

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

Rýžový nákyp se 
špenátem a kuřecím 

masem (1,3,7)

Vepřová játra na 
cibulce,houskový knedlík 

(1,3,7)

Fazolové lusky na kyselo, 
vejce,  vařený brambor 

(1,3)

Těstoviny s drcenými 
rajčaty a sýrem(1,3,7)

Dezert/salát Ovocný kompot Zeleninový salát (10) Jahodový pohár se 
šlehačkou (7)

Čokoládový řez s 
jahodovu marmeládou 

(1,3,7)
Ovoce 

Sterilovaná červená 
řepa(10) Okurkový salát(10)

Svačina Chléb s máslem vajíčkem 
a petrželkou (1,3,7)

Šlehaný tvaroh s piškoty 
(1,3,7)

Croissant (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Šopský salát (7)
Obložený sýrový 

chlebíček, řez salátové 
okurky (1,3,7)

Ovocná přesnídávka

Večeře Čočková polévka, chléb, 
pečivo (1,3,7)

Francouzské brambory, 
řez salátové okurky (1,3,7)

Krupičná kaše,sypaná 
skořicí, cukrem a přelitá 

máslem (1,3,7)
Šunka,máslo, řez rajčete, 

chléb,  pečivo(1,3,7)
Kuřecí nudličky na čínský 

způsob,dušená rýže
Tradiční bramborová 

polévka, pečivo (1,3,7)
Pochoutkový salát,chléb/ 

jáhlová kaše (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabidky Dle denní nabídky Dle denní nabidky Dle denní nabídky

                         

ŠÉFKUCHAŘ                                       
Michal Šmach                          
s kolektivem              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 10.5. 2021 do 16.5. 2021

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:


