
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 04.07.2020 05.07.2020

Snídaně
Buchty plněné tvarohem, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Hermelínová pomazánka 
s pažitkou, pečivo,   káva 

s mlékem nebo čaj 
(1,3,7) 

Makový loupák s 
máslem a džemem,  bílá 

káva nebo čaj (1,3,7)

Šunkovo sýrový talířek 
se zeleninou a vejcem, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Plundrová kapsa s 
vanilkovou náplní, kakao 

nebo čaj  (1,3,7)

Budapešťská 
pomazánka s kapií, 

chléb, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem s pažitkou   a 
vařeným vejcem, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Pudingový dezert (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky  Ovocný jogurt (7)

Polévka oběd Polévka drožďová s 
kapáním (1,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a nudlemi 

(1,3,7,9)

Francouzská cibulačka 
se sýrovými krutony 

(1,3,7)

Květáková polévka               
(1,3,9)

Kuřecí kaldoun se 
zeleninou (1,3,7)

Jemná špenátová 
polévka se zakysanou 

smetanou (1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a pažitkovým 

kapáním (1,3,7,9)

Menu oběd 1
Maminčino kuře (kuřecí 

stehýnko, játra, žampióny, 
široké nudle) (1,3,7)

Jitrnicový a jelítkový 
prejt, moravské zelí, 

vařené brambory (1,10)
Rozlítaný ptáček, dušená 

rýže (1,3,7,10)
Smažený vepřový řízek, 

bramborový salát s 
majonézou  (1,3,7,10)

Selská vepřová kýta se 
šípkovou omáčkou, 
karlovarský knedlík 

(1,3,7,9)

Kotlíkové kuřecí ražniči, 
vařené brambory (1)

Plzeňský guláš s 
bramboráčky (1,3,7)

Menu oběd 2
Kapustové karbanátky s 

anglickou slaninou , 
šťouchané brambory s 

pažitkou (1,3,7)

Kuskusový nákyp s 
malinami (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9 

Míchaná zelenina na 
másle,vařené 

petrželkové brambory (7)

Rýžová kaše s banánem 
a skořicí (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9 

Zeleninové rizoto s 
tuňákem a sýrem 

(1,3,4,7)

Noky se žampionovou 
omáčkou sypané 

uzeným sýrem (1,3,7)

Zapečený květák po 
římsku, petrželkové 

brambory(1,3,7)

Dezert/salát Zelný salát s mrkví 
(1,3,7)

Oplatek (1,3,7) Linecké kolečko (1,3,7) Hruškový kompot Ovocný salát Salát z červené řepy (10) Míchaný kompot

Svačina Zmrzlina (1,3,7)
Šáteček s jablkovou 

náplní (1,3,7) Vanilkový termix (7) Sýrový chlebíček se 
zeleninou (1,3,7)

Kakaový řez s kokosem 
(1,3,7,8)

Křehký koláč s jablky 
(1,3,7)

Kávový krém s piškoty 
(1,3,7)

Večeře
Pomazánka z uzené 
makrely s kořenovou 

zeleninou, chléb(1,3,4,7)

Paštiková pomazánka s 
máslem, krájená 

zelenina, pečivo (1,3,7)

Chléb s tvarůžkovou 
pomazánkou a jarní 
cibulkou,pivo (1,3,7)

Masová směs se 
zeleninou, chléb (1,3,7)

Šunkový aspik se 
zeleninou, bílé pečivo 

(1,3,7,10)

Vepřová tlačenka na 
chlebu, jarní cibulka 

(1,4,7)

Sýrový talířek  se 
zeleninou, máslo, pečivo 

(1,3,7,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, chléb (1,3,7)

Tmavé pečivo  s 
pomazánkovým máslem 

a rajčetem (1,3,7)
Plátkový sýr s jablkem, 

tmavé pečivo  (1,3,7)
Tmavé pečivo s dietní 

šunkou (1,3,7) Dia sušenka Ovoce dle denní nabídky 
Mrkvovo jablečná 

přesnídávka, tmavé 
pečivo (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 29.6.2020 do 5.7.2020

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:


