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SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 07.11.2020 08.11.2020

Snídaně
Rohlík s medovým 

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

Vídeňské párky s 
plnotučnou hořčicí a 

chlebem, káva s mlékem 
nebo čaj  (1,3,7)

Mramorová bábovka, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Vařené vejce na tvrdo s 
krájeným máslem a 

zeleninou, chléb, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7)

Šáteček s ovocnou 
náplní sypaný 

drobenkou, kakaový 
nápoj nebo čaj                                      

(1,3,7)

Tvarohová pomazánka s 
paprikami, chléb, bílá 
káva nebo čaj   (1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou, sýrem a 

zeleninou,krájené máslo, 
čaj nebo káva s mlékem 

(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Tvarohový krém s 
kousky čokolády (7) Ovoce dle denní nabídky Medový perník s 

marmeládou (1,3,7,8) Ovoce dle denní nabídky Ovocný jogurt (7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Květáková polévka               
(1,3,9)

Moravská cibulačka (3)
Frankfurtská polévka s 
bramborami a uzeninou 

(1,3,7)

Hovězí polévka s 
těstovinou              (1,3,9)

Brokolicová polévka s 
houskovými krutonky 

(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a játrovou rýží  

(1,3,9)
Slovácká fazolačka  (1,9)

Menu oběd 1 Budějovická vepřová 
kýta, dušená rýže (1,7)

Holandský řízek , 
bramborová kaše,okurek 

(1,3,7,10)

Uzená vepřová plec s 
křenovou omáčkou a 

houskovým knedlíkem                    
(1,3,7)

Líčka na červeném víně 
se zeleninou, šťouchané 

brambory (1)

Pečené kuře, dušená 
rýže(1,3,10)

 Debrecínský krůtí guláš 
, těstoviny                            

(1,3,7)

Smažené  filé z platýza, 
vařené brambory 
maštěné máslem 

(1,3,4,7)

Menu oběd 2
Vařené vejce, dušený 
špenát se smetanou, 
petrželkové brambory                          

(1,3,7)

Škubánky s mákem 
přelité máslem sypané 
moučkovým cukrem 

(1,3,7) Nedoporučujeme 
pro dietu č.9

Špagety po uhlířsku 
(1,3,7)

Pečené brambory s 
rajčaty a cibulí, řez 

okurky  (1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem a máslem (1,7)-               
Nedoporučujeme  pro 

dietu č. 9 

Soté ze sójového masa 
se zeleninou, dušená 

rýže (1,3,6,7)

Špecle se sýrovou 
omáčkou a bazalkou 

(1,3,7)

Dezert
Svatební koláček s 

tvarohovou náplní (1,3,7) Broskvový kompot Sušenka (1,3,7,8) Zeleninový salát Míchaný kompot Ovocný salát Okurkový salát

Svačina Ovocná přesnídávka Škvarkový pagáč (1,3,7) Jablečný štrůdl (1,8) Karamelový tvaroh s 
piškoty (1,3,7) Kakaový řez (1,3,9) Mléčná rýže s čokoládou 

(7)
Sýrový chlebíček se

zeleninou (1,3,7) 

Večeře
Lámankový chléb s 

tuňákovou pomazánkou 
a zeleninou (1,3,4,7)

Pomazánka z kuřecího 
masa se sterilovaným 
celerem, bílé pečivo 

(1,3,7,10)

Pečená krkovička se 
strouhaným křenem a 
okurkou,chléb, pivo                 

(1,3,7,10)

Sýrové smaženky z 
toastového chleba, 

krájená zelenina (1,3,7)

Krabí pomazánka s 
řapíkatým celerem, 

pečivo                          
(1,3,4,7)

Zapečené těstoviny s 
rattatoule zeleninou 

(1,3,7)
Hermelínový salát se 

šunkou, pečivo (1,3,7,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, chléb (1,3,7)

Jemná paštiková 
pomazánka, tmavé 

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

šunkou (1,3,7)
Plátkový sýr, krájená 

zelenina, tmavé pečivo 
(1,3,7)

Žervé se zeleninou, 
chléb  (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná dia přesnídávka

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.11.2020 do 8.11.2020

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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


