
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 26.09.2020 27.09.2020

Snídaně
Moravské koláče, 

kakaový nápoj nebo čaj 
(1,3,7)

Chléb s máslem a 
sýrovou variací , bílá 
káva nebo čaj (1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, kakaový nápoj 

nebo čaj (1,3,7)

Třená niva s tvarohem a 
pažitkou, řez rajčete, 
pečivo, čaj nebo bílá 

káva (1,3,7)

Mramorová bábovka, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou  a sýrem, máslo, 
krájená zelenina tmavý 

chléb, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Pomazánka z Vysočiny, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Mléčný řez s ovocnou 
náplní (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky  Ovocný jogurt (7)

Polévka oběd
Kuřecí vývar se 

špenátovým kapáním 
(1,3,7,9)

Krupicová polévka s 
vejcem a zeleninou (1,3)

Hovězí vývar s 
fritátovými nudlemi 

(1,3,9)

Dršťková polévka z hlívy 
ústřičné (1)

Zeleninový vývar s 
bulgurem

Bramborový krém s 
petrželkou a zakysanou 

smetanou (1,7,9)
Moravská česnečka (1,3)

Menu oběd 1
Pomalu vařené hovězí 
maso, jihočeská rajská 

omáčka, houskový 
knedlík (1,3,7)

Kuřecí řízek v 
jogurtovém těstíčku, 

šťouchané brambory s 
cibulkou, okurka 

(1,3,9,10)

Bratislavské kuřecí 
nudličky se zeleninou a 
smetanovou omáčkou, 

těstoviny (1,3,7)

Pečená vepřová 
krkovička, dušená 

kapusta, vařené 
brambory (1,3,7)

Bavorské vdolečky s 
povidly, tvarohem a 

šlehačkou (1,3,7)  
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Opečený klobás, 
hrachová kaše s 

cibulkou,řez okurky, 
chléb (1,3)

Smažené rybí filé z 
platýza, bramborová 

kaše, řez citronu (1,3,4,7)

Menu oběd 2
Cizrnový guláš s 

kapustou a sýrem , 
tmavé pečivo (1,3,6,7)

Taštičky s jahodovou 
náplní, přelité máslem, 

sypané moučkovým 
cukrem (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Mexická čočka s 
uzeninou, řez okurky, 

chléb (1,3,7,10)

Zapečená brokolice s 
rajčaty a sýrem, vařené 

brambory( 1,3)

Milánské brambory se 
šunkou a rajčaty (3)

Zadělávané fazolky s 
vařeným vejcem a 

petrželkovými brambory 
(1,3,7)

Špagety po uhlířsku se 
strouhaným sýrem 

(1,3,7)

Dezert/salát Oplatek (1,3,7)
Čokoládová roláda 

(1,3,7)
Dýňový kompot Svatební koláček s 

tvarohovou náplní (1,3,7) Ovocný salát Zeleninový salát Míchaný kompot

Svačina Biskvit ze zeleného čaje 
(1,3,7)

Třešňová bublanina 
(1,3,7)

Mřížka s ořechovou 
náplní (1,3,6,7,8)

Obložený chlebíček se 
šunkou (1,3,7) Brioška (1,3,7) Dezert s podmáslím s 

vanilkou a hruškou (7)
Domácí perník s 

citronovou polevou 
(1,3,7)

Večeře
Chléb ve vajíčku s 
hořčicí a pažitkou, 

krájená zelenina (1,3,7)

Rybičková pomazánka 
se zeleninou, pečivo 

(1,3,4,7)

Škvarková pomazánka s  
jarní cibulkou, chléb   

(1,3,7,10)

Nádivka s houbami a 
kuřecím masem, řez 

okurky (1,3,7)

Zabijačková sekaná 
pečeně, hořčice, 

okurka,chléb (1,3,10)

Chléb s pomazánkou z 
pečeného vepřového 
masa, kyselá okurka 

(1,3,7,10)

Těstovinový salát s 
tuňákem a zeleninou, 

pečivo (1,3,7)

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 21.9.2020 do 27.9.2020

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:


