
SENIORCENTRUM 
SENECURA MODŘICE

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

14.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 19.10.2019 20.10.2019

Snídaně

Obložený talířek se 
debrecínkou a sýrem, 

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

Sladký drdol s máslem a 
džemem,kakaový nápoj 
nebo čaj               (1,3,7)

Šunková pěna, krájená 
zelenina, chléb                  

(1,3,7)

Šáteček s tvarohem 
sypaný drobenkou, 

kakao nebo čaj          
(1,3,7)

Budapešťská 
pomazánka, pečivo, káva 

s mlékem nebo čaj   
(1,3,7)

Kobliha plněná 
meruňkovým 

džemem,bílá káva nebo 
čaj (1,3,7,9)

Obložený talíř  s 
gothajem a zeleninou, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7,9)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky 
Ovocná přesnídávka 

(1,3,7)
Ovoce dle denní nabídky 

Mléčný nápoj                           
(7)

Ovoce dle denní nabídky Ovocný jogurt              (7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Květáková                        

(1,3,7)
Uzená s bramborem            

(1)
Hrachová                         

(1)
Selská                     (1,3,7)

Hovězí vývar se 

zeleninou a nudlemi                                      
(1,3 )

Kulajda s bramborem a 

houbami                         
(1,3,7)

Kuřecí vývar se 

zeleninou, krupicí  a 
vejcem                        
(1,3,7)

Menu oběd 1

Moravský vrabec, 
dušený špenát, vařené 

brambory                     
(1,3,7)

Kuřecí plátek zapečený 
sýrem, dušená rýže                  

(1,7)

Pečené rybí filé, dušená 
zelenina na páře, vařené 

brambory                      
(1,4)

Selská vepřová plec, 
červené zelí s jablky, 

houskový knedlík              
(1,3,7)

Smažený kuřecí  řízek,  
bramborová kaše,          

řez citronu                      
(1,3,7)

Vepřové nudličky v 
jemné paprikové 
omáčce, dušená 
zeleninová rýže                     

(1,3,7)

Krůtí ražniči na plechu, 
petrželkové brambory, 

dip ze zakysané smetany 
(1,3,7)

Dezert
Perník s ovocnou 

marmeládou (1,3,7)
Jablkový kompot Linecké kolečko     (1,3,7)

Sušenka s čokoládovou 
polevou (1,3,6,7)

Okurkový salát Ovocný salát Mandarinkový kompot

Svačina
Vanilkový dezert                  

(7)

Dezert se zakysané 
smetany a tvarohu s 

lesním ovocem a 
piškotama   (1,3,7)

Hřeben s ořechovou 
náplní (1,3,7,8,9)

Termix, pečivo (1,3,7)
Meruňkový závin                  

(1,3,7)
Řez špaldového biskvitu 

s ořechy (1,3,7,8)
Croissant s nugátovou 

náplní (1,3,7)

Večeře

Tuňáková pomazánka, 
celozrnný chléb, zelenina                           

(1,3,4,7)

Pomazánka z pečeného 
masa se zeleninou, 

pečivo  (1,3,7)

Hermelínový salát se 
šunkou, pečivo                  

(1,3,7)

Obložený chléb s 
zeleninovým žervé a 

kuřecí šunkou,krájená 
zelenina (1,3,7,9)

Bavorská sekaná s 
křenem a hořčicí, chléb   

(1,3,7)

Vajíčková pomazánka, 
pečivo                     

(1,3,6,7,9,10)

Gulášová polévka, 
pečivo, pivo                    

(1,3,7,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Zeleninové pyré, chléb 
(1,3,7)

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

Chléb s taveným 
sýrem,pažitkou a okurka                      

(1,3,7,9)

Jemná paštiková 
pomazánka, tmavé 

pečivo, zelenina                   
(1,3,7)

Plátkový sýr, krájená 
zelenina, tmavé pečivo 

(1,3,7)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou                        

(1,3,7)

Tmavé pečivo se žervé, 
rajčaty a pažitkou                             

(1,3,7,9)

                         ŠÉFKUCHAŘ MICHAL 
NOVÁK S KOLEKTIVEM        

JÍDELNÍ LÍSTEK od 14.10.2019 do 20.10.2019

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:


