
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa  Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
06.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 11.07.2020 12.07.2020

Snídaně
Bílý jogurt s džemem, a 

ovesnými vločkami, 
loupák , kakao nebo čaj 

(1,3,7)

Šunková pěna, krájená 
zelenina, chléb, káva s 

mlékem nebo čaj   (1,3,7)

Tvarohový závin, 
kakaový nápoj nebo čaj                   

(1,3,7)

Míchaná vejce  na 
cibulce, pečivo, káva s 

mlékem nebo čaj  (1,3,7)

Sýrový talířek s máslem 
a zeleninou, pečivo, káva 

s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Turistická pomazánka, 
lámankový chléb, 

krájená zelenina, káva s 
mlékem nebo čaj 

(1,3,4,7)

Loupáčky s máslem a 
marmeládou, kakaový 

nápoj nebo čaj                                                  
(1,4,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Mléčný řez s medem (7) Ovoce dle denní nabídky Čokoládový termix                
(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Vanilkový Bobík (7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Rajčatová polévka s 
nudlemi (1,3)

Hovězí vývar se 
zeleninovým svitkem 

(1,3,9)

Žampionová polévka s 
bazalkou (1,7)

Drůbeží vývar s tarhoňou 
a zeleninou (1,3,9)

Jemný brokolicový krém 
s opečenými 

houstičkami na másle  
(1,3,7,9)

Hovězí vývar s játrovými 
knedlíčky (1,3,9) Valašská kyselica (1,7,9)

Menu oběd 1

Italské těstoviny s 
kuřecím 

masem,smetanou a 
listovým špenátem                     

(1,3,7)

Moravský vrabec, 
kedlubnové  zelí, 

bramborový knedlík 
(1,3,7,10)

Čočka na kyselo s  
uzeným masem, kyselou 

okurkou a smaženou 
cibulkou, chléb(1,3,7,10)

Vepřová plec na 
žampiónech, dušená 

rýže (1,3,7)

Kuřecí perkelt na 
paprice,                
těstoviny                         

(1,3,7)

Pomalu pečené hovězí 
maso po znojemsku, 

houskový knedlík 
(1,3,7,10)

Smažené rybí filé s 
bramborovou kaší, řez 

citronu (1,3,4,7)

Menu oběd 2
Zapékaná cuketa s
bylinkami, vařené
brambory (1,3,7)

Povidlové taštičky 
sypané mákem přelité 

máslem (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Koprová omáčka s 
vejcem na tvrdo a 

vařenými brambory 
(1,3,7)

Nudle se strouhaným 
perníkem a 

cukrem,přelité 
máslem(1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č 9 

Sójové nudličky po 
pekingsku,  zeleninový 

kuskus(1,3,6,7)

Květákový mozeček, 
vařené  petrželkové 

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

Bulgurové rizoto se 
zeleninou a rukolou 

sypané uzeným sýrem 
(1,3,7)

Dezert/salát Mrkvový salát s broskví Meruňkový kompot
Špaldový biskvit s 

ořechy                          
(1,3,7,8)

Linecké kolečko (1,3,7,8)  Italská roláda s bílou 
čokoládou (1,3,6,7) Míchaný kompot Zeleninový salát

Svačina Makovník                      
(1,3,7)

Mřížka s tvarohem a 
višněmi (1,3,6,7)

Mléčná rýže s 
karamelovým přelivem  

(7)

Biskvit ze zeleného čaje 
s vanilkovým krémem   

(1,3,7,9)

Krémový jogurt s 
ovocem (7)

Perníkový piškot (1,3,7) Mléčný nápoj, pečivo 
(1,3,7)

Večeře Zeleninové lečo s vejci, 
chléb (1,3)

Obložený talíř  s 
gothajem  a  horáckým 
sýrem, zelenina, pečivo 

(1,3,7)

Chléb s máslem, 
romadůrem a jarní 

cibulkou               
(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
uzeným masem, řez 

okurky(1,3,7,10)

 Pomazánka z rybího filé 
se zeleninou, chléb 

(1,3,4,7,9)

Jihočeská bramborová 
polévka s houbami  a 
kapustou, pečivo (1,3)

Bavorská sekaná, 
hořčice, okurka,chléb 

(1,3,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Ovocná dia přesnídávka

Chléb s taveným 
sýrem,pažitkou a okurka                                 

(1,3,7,9)

Plátkový sýr s jablkem, 
tmavé pečivo (1,3,7)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou (1,3,7)

Celozrnný chléb, lučina, 
zelenina                
(1,3,7)

Jemná paštiková 
pomazánka, tmavé 

pečivo, zelenina                
(1,3,7)

Tmavé pečivo s dietní 
šunkou a máslem 

(1,3,7,9)

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem      

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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.7.2020 do 12.7.2020

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


