
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
24.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 29.05.2021 30.05.2021

Snídaně
Makovka s medovým 

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

Budapešťská 
pomazánka s bílým 

pečivem,  bílá káva nebo 
čaj  (1,3,7)

Uzenářský talířek, tavený 
sýr, krájená zelenina, 

pečivo, bílá káva nebo 
čaj  (1,3,7,9)

Kynutý ořechový a 
makový závin, kakaový 

nápoj nebo čaj                   
(1,3,7)

Domácí sýrová 
pomazánka s jablky, 

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

Vánočka s máslem a 
džemem, kakaový nápoj 

nebo čaj         (1,3,7)

Pomazánka z kuřecího 
masa se sterilovaným 

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

Přesnídávka   Ovocný nápoj  Ovoce dle denní 
nabídky 

Pudinkový dezert se 
šlehačkou (1,3,7)

 Ovoce dle denní 
nabídky 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)

Tradiční maďarská rybí 
polévka (1,7,9)

Bramborová polévka 
(1,7)

Tradiční maďarská 
fazolová polévka s 

klobásou (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)

Hortobádské hovězí 
maso s haluškami(1,13)

Vepřová plec dušená na 
hrášku, pažitková rýže 

(1,9)

Kološvárské zelí plněné 
mletým masem,   

zeleninová tarhoňa 
(1,7,9,10)

Medajlonky z vepřové 
panenky s restovanými 
fazolkami, šťouchané 

brambory (1,3,7)

Pečené kuřecí stehno po 
myslivecku, dušená rýže 

(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

Husí játra na houbách ve 
smetanové omáčce s 
dušenou rýží a kapií  

(1,3,7,13)

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

Nedoporučuje se pro 
dietu č. 9 

Smažený sumec s 
petrželkovými brambory 
a zakysanou smetanou 

(1,3,7)

Zeleninový salát s 
bylinkovými krutony a 

vařeným vejcem    
(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
1. Okurkový salát    

2.Sušenka s ovocem 
(1,3,7)

Meruňkový kompot
 1.Mrkvový salát s 

broskví              2.Ovocný 
salát 

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

Svačina Čokoládový biskvit 
(1,3,7)

Palačinky s makovou 
náplní(1,3,7)

Domácí perník s 
čokoládou (1,3,7)

Listové kremeše s 
vanilkovým krémem 

(1,3,7)
Piškotová bábovka(1,3,7) Jablečno jahodové pyré Tvarohový dezert (7)

Večeře
Rybičková pomazánka 
se zeleninou, pečivo 

(1,3,4,7)

Maďarské lečo s 
klobásou,  petrželkové 

brambory

Vaječná tlačenka se 
šunkou, bílé pečivo 

(1,3,7,10)

Uherská pěna s kyselou 
okurkou a světlým 

chlebem

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 24.5.2021 do 30.5.2021

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:


