
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
24.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 29.08.2020 30.08.2020

Snídaně
Rohlík s medovým 

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

Uzenářský talířek, tavený 
sýr, krájená zelenina, 

pečivo  (1,3,7,9)

Domácí sýrová 
pomazánka  s jablky, 
chléb,  bílá káva nebo 

čaj  (1,3,7)

Tvarohové šátečky s 
drobenkou, kakaový 

nápoj nebo čaj                   
(1,3,7)

Chléb se šunkovou 
pěnou, zelenina, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Pomazánka z kuřecího 
masa se sterilovaným 

celerem, bílé pečivo, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7,10)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Pudinkový dezert se 
šlehačkou (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Multivitamínový nápoj Ovoce dle denní nabídky Croissant s nugátem 

(1,3,7)
Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Podrkonošské kyselo s 
houbami a vejcem (1,3,7)

Zeleninový vývar s 
vločkami (1,9)

Bramborová polévka 
(1,7)

Hovězí vývar s hráškem 
a rýží (9)

Česneková polévka s 
bramborami             

(3)

Hovězí vývar se 
zeleninou a bulgurem 

(1,3,7,9)

Gulášová polévka s 
bramborami a hovězím  

masem (1,3)

Menu oběd 1
Kuřecí roláda se 
sušenými rajčaty, 

opékané brambory 
(1,3,7)

Vepřová kýta na 
houbách, houskový 

knedlík(1)

Jablková žemlovka s 
rozinkami (1,3,7) - 

Nedoporučuje se pro 
dietu č. 9 

Kuličky z mletého masa 
v rajčatové omáčce, 

těstoviny (1,3,7,9)

Znojemská hovězí 
pečeně, dušená rýže 

(1,3,7,10)

Pečené kuřecí stehno po 
myslivecku, petrželkové 

brambory  (1,3,7)

Játrová omáčka, 
houskový knedlík  (1,3,7)

Menu oběd 2

Jahodové taštičky s 
cukrem,tvarohem a 

máslem (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Ragú z červených fazolí 
s mexickou zeleninou, 

bramboráčky (1,3,7)

Rybí filé na 
kmíně,zelenina na 

másle,brambory (4,7)

Bramborové halušky s 
bryndzovou omáčkou a 

praženou slaninou 
(1,3,7) 

Zapečené těstoviny se 
zeleninou, řez kyselé 

okurky (1,3,7,10)

Řecké brambory 
zapečené                               

se zeleninou a rajčaty  
(1,3,7,9)

Soté ze sojového masa 
se zeleninou, olivami a 
kari omáčkou, dušená 

rýže (1,6,7)

Dezert/salát Sušenka s ovocem 
(1,3,7)

Meruňkový kompot
1. Ovocný salát  

2.Mrkvový salát s 
broskví

Lískovooříšková roládka  
(1,3,7)

Kukuřičná trubička s 
mléčnou náplní (7) Míchaný kompot Tatranka (1,3,7)

Svačina Čokoládový biskvit 
(1,3,7)

Višňový závin (1,3,7) Domácí perník s 
čokoládou (1,3,7)

Obložený šunkový 
chlebíček (1,3,7,9,10)

Piškot se zeleným čajem 
s ovocnou marmeládou 

(1,3,7)
Jablečno jahodové pyré  Zmrzlina (7)

Večeře
Rybičková pomazánka 
se zeleninou, pečivo 

(1,3,4,7)

Brambory maštěné 
máslem a cibulkou, 

mléko (7)

Pomalu pečená krkovice 
s křenem a hořčicí,chléb, 

pivo (1,3,7,10)

Zeleninové žérvé s 
pažitkou, chléb           

(1,3,7)

Bramborový guláš s 
uzeninou, pečivo  (1,3,7)

Pomazánka z červené 
čočky se zeleninou, 

pečivo (1,3,7)

Šunkový talířek s 
taveným 

sýrem,zelenina,chléb 
(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Mrkvovo jablečná 
přesnídávka, tmavé 

pečivo (1,3,7)
Tmavé pečivo s dietní 

šunkou (1,3,7) Bílý jogurt, chléb (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky 
Tmavé pečivo  s 

pomazánkovým máslem 
a rajčetem (1,3,7)

Žervé se zeleninou, 
chléb  (1,3,7)

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

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.8.2020 do 30.8.2020

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:


