
SENIORCENTRUM 
SENECURA MODŘICE

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

07.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 12.10.2019 13.10.2019

Snídaně
Makovka s máslem a 

džemem, kakaový nápoj 
nebo čaj            (1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou, sýrem a 

zeleninou,krájené máslo, 
čaj nebo káva s mlékem 

(1,3,7)

Pažitková pomazánka s 
krájeným vejcem 

zeleninová obloha, bílá 
káva nebo čaj   (1,3,7)

Cereální koláč s 
tvarohem a borůvkami, 
kakaový nápoj nebo čaj                                  

(1,3,7)

Bílý jogurt s vločkami a 
džemem, makovka, bílá 
káva nebo čaj (1,3,6,7,)

Tuňáková pomazánka, 
lámankový chléb, krájená 
zelenina, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,4,7)

Rohlík s medovým 
máslem, kakaový nápoj 
nebo ovocný čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky 
Mléčný dezert s 

čokoládou a oříšky (7)
Ovoce dle denní nabídky Jablečné pyré Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Kmínová s vejci a 

zeleninou (3)
Bramborová (1) Drožďová (1,3,7)

Cibulová s uzeným 

masem a vejci                 
(3)

Hovězí s masem a 

drobením                                
(1,3)

Hovězí s rýží a zeleninou 
(1,7)

Hráškový krém (1,7)

Menu oběd 1
Bramborový guláš s 

uzeninou, chléb                           
(1,3,7)

Vepřová plec na 
žampionech, nočky        

(1,3) 

Čevapčiči, vařené 
brambory, lutěnice                   

(1,3,7,10)

Vepřová plec na 
smetaně, houskový 

knedlík               (1,3,7,10)

Kuřecí paprikáš, dušená 
rýže (1,7)

Pštrosí vejce (sekaná 
plněná vejci), vařené 

brambory                           
(1,3,7)

Kuřecí špíz, dušená rýže                                       
(1)

Dezert/salát Multivitaminový nápoj
Piškot s lesním ovocem 

(1,3,7)
Zelný salát (10) Tatranka  (1,3,7) Sušenka (1,3,7) Červená řepa Hruškový kompot

Svačina Meruňkový závin Termix (7) Špenátová kapsa (1,3,7) Zmrzlina (7)
Povidlový šáteček 

sypaný drobenkou (1,3,7)
Croissant s čokoládou 

(1,3,7)
Šlehaný tvaroh s kakaem 

(7)

Večeře
Slunečnicový chléb s 

máslem a rajčaty (1,3,7)

Třená niva s tvarohem a 

pažitkou, řez rajčete, 
pečivo (1,3,7)

Chléb s máslem, kuřecí 

šunkou a krájenou 
zeleninou (1,3,7)

Paštiková pomazánka s 

kyselou okurkou, chléb 
(1,3,7)

Kuřecí tlačenka s cibulí, 
chléb, pivo (1,3,7)

Obložený talířek s 

turistickým salámem, 
sýrem, máslo, krájená 
zelenina, chléb (1,3,7)

Chléb s budapešťskou 

pomazánkou a zeleninou 
(1,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Ovocná dia přesnídávka

Chléb s taveným 
sýrem,pažitkou a okurka 

(1,3,7,9)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou, pečivo 

(1,3,7)

Tmavé pečivo s dietní 
šunkou (1,3,7,9)

Plátkový sýr, krájená 
zelenina, tmavé pečivo 

(1,3,7)

Jemná paštiková 
pomazánka, tmavé 

pečivo, zelenina (1,3,7)

Tmavé pečivo se žervé, 
rajčaty a pažitkou 

(1,3,7,9)

                         ŠÉFKUCHAŘ   Michal 
Novák s kolektivem   

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.10 do 13.10.2019

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou 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 stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


