
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 19.12.2020 20.12.2020

Snídaně
Tvarohový závin, 

kakaový nápoj nebo čaj                  
(1,3,7)

Míchaná vejce na 
cibulce, chléb, bílá káva 

nebo čaj                   
(1,3,7)

Čokoládové cereálie s 
bílým jogurtem a 

marmeládou, pečivo, 
káva s mlékem nebo čaj   

(1,4,7)

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

Plundrový šáteček 
sypaný drobenkou, 

kakaový nápoj nebo čaj                                      
(1,4,7)

Vídeňské párky s 
plnotučnou hořčicí a 

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

Paštiková pěna, 
zelenina, pečivo,   káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7) 

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky  Ovocný jogurt (7)

Polévka oběd Zeleninová polévka 
jemná  (1,7)

Kmínová polévka se 
zeleninou a vejcem       

(1,3,7)

Brokolicová polévka s 
houskovými krutonky 

(1,3,7)

Zeleninový vývar s 
těstovinovými písmenky                               

(1,3,7)

Hrachová polévka s 
osmaženou houskou 

(1,3)

Hovězí vývar se 
zeleninou a nudlemi (1,3)

Krémová dýňová 
polévka se smetanou 

(1,9)

Menu oběd 1
 Rybí filé s bylinkami a 

mozarellou, vařené 
brambory s pažitkou 

(1,3,4,7)

Kuřecí kung-pao,  
jasmínová rýže               

(1,3,7)

Frankfurtská hovězí 
pečeně, těstoviny (1,3,7)

Pštrosí vejce         
(plněná sekaná),       

bramborová kaše,    řez 
okurky (1,3,7,10)    

Kuřecí játra na cibulce, 
dušená rýže (1,3,9)

Uzená krkovička, 
křenová omáčka, 

houskový knedlík (1,3,7)

Pečené kuřecí stehno na 
rozmarýnu, dušená rýže             

(1,3,7)

Menu oběd 2
Nudle s mákem, sypané 

cukrem (1,3,7)  
Nedoporučujeme  pro 

dietu č. 9 

Brynzové halušky s 
Oravskou slaninou 

(1,3,7)

Vařené vejce, čočka na 
kyselo, okurek chléb 

(1,3,6,7,10)

Bramborové knedlíky se 
škvarkama s dušeným 

zelím a smaženou 
cibulkou (1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem a máslem (1,6,7)               

Nedoporučujeme  pro 
dietu č. 9 

Zeleninové nugetky , 
vařené brambory s 

máslem (1,3,7)

Vařené vejce, 
zadělávane fazolové 

lusky, vařené brambory 
(1,3,7)

Dezert/salát Čokoládová trubička 
(1,3,7)

Zeleninový salát Dýňový kompot Piškotová sušenka 
(1,3,7)

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

Svačina Croissant s borůvkovou 
náplní (1,3,7)

Táč s lesním ovocem 
(1,3,7)

Vanilkový pudink s 
karamelem (3,7)

Čokoládový řez s 
krémem (1,3,6,7) Sýrový croissant (1,3,7) Termix (1,3,7)

Tvaroh s mixovanými 
jahodami (7)

Večeře

Šunkový talířek s 
taveným 

sýrem,zelenina,chléb 
(1,3,7)

Pomazánka z tuňáka s 
lučinou a okurkou, chléb 

(1,3,4,7)

Francouzské brambory s 
uzeným masem, okurka 

(1,3,7,10)

Celozrnný chléb s 
máslem, hermelínem a 

rajčetem (1,3,7)

Pečený vepřový bůček, 
strouhaný křen, hořčice, 

okurka, chléb, pivo 
(1,3,7,10)

Chléb s máslem a 
Olomouckými 

tvarůžkami  (1,3,7)

Pomazánka z červené 
čočky s pažitkou, chléb 

(1,3,7,10)

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 14.12.2020 do 20.12.2020

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:


