
SENIORCENTRUM 
SENECURA MOŘICE

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

10.6.2019 11.6.2019 12.6.2019 13.6.2019 14.6.2019 15.6.2019 16.6.2019

Snídaně
Paštiková pěna,pečivo,   
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7) 

Tuňáková pomazánka, 
pečivo, bílá káva nápoj 

nebo čaj(1,3,4,7)

Obložený chléb s 
moravským uzeným a 

sýrem, zelenina, tmavé 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7)

Šlehaný tvaroh se 
strouhanými jablky, 

pečivo, bílá káva nebo 
kakaový nápoj (1,3,7)

 Pomazánka z Lučiny s 
mrkví a sekanou 

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

Jemné párky, hořčice, 
chléb, bílá kava nebo čaj 

(1,3,7,10)

Mramorová bábovka, čaj 
nebo kakaový 
nápoj(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Mrkvovo hruškové pyré Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

zeleninou a fritátovými 
nudlemi (1,3,7)

Slovenská kapustnica 
(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a vaječnou 

sedlinou (1,3,7)

Krupicová s vejcem a 
zeleninou (1,3,7)

Krém z červené čočky 
(1,3,7)

Frankfurtská s 
bramborami a uzeninou 

(1,3,7)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a 

těstovinovými písmenky 
(1,3,7)

Menu oběd 1
Plzeňský vepřový guláš, 

houskové knedlíky 
(1,3,7)

Soukenický smažený 
řízek, bramborová kaše 

(1,3,7)

Krůtí nudličky se 
sýrovou omáčkou, 

těstoviny (1,3,7)

Rybí placičky s jarní 
cibulkou, petrželkové 

brambory (1,3,7)

Tvarohové knedlíky 
plněné ovocem s 

cukrem, přelité máslem 
(1,3,7)

Drůbeží rizoto, řez 
kyselé okurky (1,9,10)

Plněný bůček, 
šťouchané brambory, 

(1,3,7)

Menu oběd 2 Zadělávané fazolové Bulgurové rizoto se Pečené brambory s Taštičky s jahodovou Grilovaná zelenina s Krůtí nudličky v sýrové Treska se zeleninovým 

Dezert/salát Pivo (1)
Ledový salát se 

sladkokyselou zálivkou
Salát ze sterilované 

zeleniny (1,3,7)
Ovocný salát (1,3,7) Broskvový kompot Sušenka (1,3,7,8) Čokoládový řez (1,3,7)

Svačina Ovocná přesnídávka
Domácí pribináček 

(1,3,7)
Koláček s náplní (1,3,7)

Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Kakaový pudink se 
šlehačkou (1,3,7)

Rohlík, zeleninová 
pomazánka (1,3,7)

Ovocný jogurt 

Večeře

Hermelínový salát se 
šunkou, tmavé pečivo 

(1,3,7)

Zapečené těstovinové 
flíčky se špenátem 

(1,3,7)

Chléb s vaječnou 
omeletou (1,3,7)

Pečené vepřové koleno s 
křenem, hořčicí a 

chlebem, pivo (1,3,7)

Drůbková polévka s 
nudlemi, pečivo (1,3,7)

Chléb s máslem a rajčaty 
(1,3,7)

Kuřecí tlačenka, tmavé 
pečivo, 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 10.6. 2019 do 16.6. 2019

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


