
SENIORCENTRUM 
SENECURA MODŘICE

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

3.6.2019 4.6.2019 5.6.2019 6.6.2019 7.6.2019 8.6.2019 9.6.2019

Snídaně
Kobliha s ovocnou 

nápní, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Šunková pěna, 
celozrnné pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem a zeleninou, 

pečivo, káva s mlékem 
nebo čaj (1,3,7)

Makový závin, kakaový 
nápoj nebočaj (1,3,7)

Tvarůžková pomazánka 
s pažitkou, pečivo, káva 

s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Obložený chléb s 
debrecínkou, máslo, 

káva s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Kulajda se šlehaným 

vejcem a houbami (1,3,7)
Zeleninový vývar s 

kapáním (1,3,7)
Hrachová (1,3,7,9)

Drůbeží vývar s 
celestýnskými nudlemi 

(1,3,7,9)

Bramborový krém se 
strouhanou karotkou 

(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a strouháním 

(1,3,7,9)
Čočková polévka (1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřové nudličky na 

čínský způsob, dušená 
zeleninová rýže (1,3,7)

Pomalu pečené hovězí 
maso po znojemsku, 

houskový knedlík 
(1,3,7,10)

Francouzké brambory, 
kyselá okurka (1,3,7,10)

Vepřové výpečky s 
dušeným špenátem, 

vařené brambory (1,3,7)

Nudle s mákem, přelité 
máslem (1,3,7)

Segedinský guláš, 
houskový knedlík 

(1,3,7,10)

Pečené kuřecí stehno s 
nádivkou, brambory 

vařené (1,3,7)

Dezert/salát Zeleninový salát (1,3,7)
Perník s malinovou 
marmeládou (1,3,7)

Sterilované nudličky 
červené řepy  (1,3,7)

Oříškový řez (1,3,7)
Mandarinkový kompot 

(1,3,7)
Ovocný salát  (1,3,7)

Koláč ze zeleného čaje 
(1,3,7)

Svačina Kefír (7) Termix (7)
Zeleninový chlebíček 

(1,3,7)
Mléčný nápoj, krájená 

veka (1,3,7)
Jogurt s džemem (1,3,7)

Litý koláč s lesním 
ovocem a drobenkou 

(1,3,7)
Máslové sušenky (1,3,7)

Večeře
Pomazánka z krabích 
tyčinek, pečivo (1,3,7)

Opečený gothai s 
vařenými brambory 

(1,3,7)

Kuřecí játra na červeném 
víně, dušená rýže (1,3,7)

Slunečnicový chléb s 
máslem a rajčaty (1,3,7)

Krémová kuřecí polévka 
se zeleninou, tmavé 

pečivo (1,3,7)

Knedlíky s vejci a řezem 
kyselé okurky (1,3,7)

Masová pomazánka s 
krájenou zeleninou 
chléb, pivo (1,3,7)

Druhá večeře                       

určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7)

                         ŠÉFKUCHAŘ: Dušan 
Šrutka             

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.6. 2019 do 9.6. 2019

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                               
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


