
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 15.08.2020 16.08.2020

Snídaně
Vajíčková pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj                                  
(1,3,7)

Buchty s tvarohovou 
náplní, kakaový nápoj 

nebo čaj                 (1,3,7)

Paštiková pěna, 
zelenina, pečivo, káva s 

mlékem nebo čaj                             
(1,3,7) 

Makový závin,         
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Chléb s budapešťskou 
pomazánkou a zeleninou                               

(1,3,7)

Talířek s Vysočinou a 
sýrem, zelenina, pečivo, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Míchaná vejce  na 
cibulce, pečivo, káva s 

mlékem nebo čaj  (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocný jogurt (7) Ovoce dle denní nabídky Ovocný nápoj s mlékem 
(7)

Ovoce dle denní nabídky Mléčný řez s medem 
(1,7)

Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Hovězí vývar s rýží a 
hráškem (9)

Boršč se zakysanou 
smetanou (1,7)

Kmínová polévka se 
zeleninou a vejcem 

(1,3,9)

Polévka z fazolových 
lusků  (1,3,7,9)

Hovězí vývar s kapáním 
(1,3,9)

Krém z červené čočky se 
zakysanou smetanou 

(1,3,7)

Drůbeží vývar se 
zeleninou a játrovou 

zavářkou (1,3,7,9)

Menu oběd 1

Pomalu vařené hovězí 
maso s rajskou

omáčkou, houskové
knedlíky                     
(1,3,7)

Těstoviny  s kuřecím 
masem a listovým 
špenátem, sypané 
strouhaným sýrem  

(1,3,7)

Sekaný máslový řízek                                                  
s bramborovou kaší,                       

řez kyselé okurky   
(1,3,7,10)

Přírodní vepřový závitek, 
dušená rýže (1,3,7,10)

Plněné ovocné knedlíky 
přelité máslem sypané 

moučkovým 
cukrem(1,3,6,7)-  

Nedoporučujeme  pro 
dietu č. 9 

Krůtí roláda se 
žampióny, bramborová 

kaše    (1,3,4,7)

Vepřové nudličky po 
stroganovsku, těstoviny 

(1,3,7)

Menu oběd 2
Smažený sýr, vařené 
brambory, tatarská 
omáčka  (1,3,7,10)

Vařené vejce, čočka na 
kyselo, řez okurky, chléb 

(1,3,7,10)

Nudle se strouhaným 
perníkem a 

cukrem,přelité 
máslem(1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č 9 

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

Klášterní plněné 
žampiony ,vařené 

brambory
(1,3,7)

Zeleninové lasagne se 
sýrem (1,3,7)

Vařený květák sypaný 
strouhankou a politý 

máslem,vařené 
brambory (1,3,7)

Dezert/salát Tyčinka s ovocem 
(1,3,6,7)

Vídeňský čokoládový řez 
s meruňkovou 

marmeládou    (1,3,7)
Ovocný kompot Tatranka (1,3,7) Míchaný kompot

Biskvit ze zeleného čaje 
s ovocnou marmeládou 

(1,3,7)
Zeleninový salát

Svačina Oříškovo-čokoládový 
termix(1,3,7)

Balkánská taštička s 
lutěnicí (1,3,7,9)

Mléčný dezert s lesním 
ovocem (1,3,7)

Špaldový biskvit s 
ořechy                          
(1,3,7,8)

Domácí perník s 
citronovou polevou 

(1,3,7)
Ovocná přesnídávka Třešňová bublanina (1,3)

Večeře Šumavská bramborová 
polévka, pečivo (1,3,7,9)

Obložený talířek se 
sýrovou variací a 

zeleninou,máslo, chléb 
(1,3,7)

Pomazánka z uzené 
makrely s kořenovou 

zeleninou, chléb,(1,3,4,7)

Těstoviny Penne s 
boloňskou omáčkou, 
sypané strouhaným 

sýrem (1,3,7)

Zeleninové žérvé s 
kudrnkou,chléb (1,3,7)

Rýžová kaše s 
broskvemi a skořicí 

přelitá máslem                    
(7)

Grilovaný hermelín se 
zeleninovou oblohou, 

pečivo(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Tmavé pečivo s dietní 

šunkou (1,3,7)
Mrkvovo jablečná 

přesnídávka, tmavé 
pečivo (1,3,7)

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) Ovoce dle denní nabídky Žervé se zeleninou, 

chléb  (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 10.8.2020 do 16.8.2020

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:


