
SENIORCENTRUM 

SENECURA Modřice

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 05.06.2021 06.06.2021

Snídaně
Závin s čokoládovou 

náplní,  bílá káva nebo 
čaj  (1,3,7)

Míchaná vejce  na 
cibulce, pečivo, káva s 

mlékem nebo čaj  (1,3,7)

Šlehaný tvaroh se 
strouhanými jablky, 
makovka, čaj nebo 

kakaový nápoj            
(1,3,7)

Křenová pomazánka s 
bylinkami, chléb, bílá 
káva nebo čaj  (1,3,7)

Talířek s debrecínkou a 
uzeným sýrem, máslo, 

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

Lučina s nivou a rajčaty, 
celozrnné pečivo, bílá 

káva nebo čaj                                 
(1,3,7,8)

 Bílý jogurt s vločkami a 
medem, makovka, kakao 

nebo čaj (1,3,6,7,)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocný jogurt (7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Čokoládovo oříškový 
termix (7)

Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Selská polévka(1,3,9)
Hovězí vývar se 

zeleninou a domácím 
drobením (1,3,7)

Kapustová 
polévka(1,7,10)

Kuřecí vývar s masem a 
nudlemi (1,3)

Lehká luštěninová 
polévka se zeleninou 

(1,3,7)

Zeleninový vývar s 
krupicí a vejcem (1,3)

Čočková polévka s 
párkem (1,6)

Menu oběd 1 Maďarský krůtí perkelt, 
těstoviny (1,3,7)

Vepřové výpečky, 
dušené zelí, bramborové 

špalíčky (1,3,7) 

Filet z okouna po 
makedonsku, 

petrželkové brambory 
(1,3,7,10)

Cikánská hovězí pečeně, 
dušená rýže (1,3,7,9)

Kuřecí plátek s broskví , 
opékané brambory  

(1,3,7)

Studentský řízek 
(smažený salám), 

šťouchané brambory s  
pórkem (1)

Vepřová plec na 
žampiónech, houskový 

knedlík(1,3,7)

Menu oběd 2
Vařené vejce, 

zadělávaná zelenina, 
vařené brambory 

(1,3,7,9)

Palačinky s marmeládou  
(1,3,7) Nedoporučujeme 

pro dietu č 9

Těstoviny Fusilli se 
šunkou, rajčaty a 
olivami, sypané 

strouhaným sýrem 
(1,3,9)

Smažené sýrové 
placičky, vařené 

brambory, bylinkovo 
jogurtová omáčka (1,3,7)

Kynuté buchty s 
tvarohem nebo povidly 
sypané cukrem (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

  Knedlík s vejci, řez 
okurky    (1,3,7,10)

Zapečené špenátové 
flíčky se sýrem(1,3,7)

Dezert/salát Kávová roláda (1,3,7) Broskvový kompot Salát z čínského zelí Zmrzlina (7)
Jablkový kompot se 

skořicí Okurkový salát Ovocný salát

Svačina Makovník (1,3,7) Listový závin s 
malinovou náplní (1,3,7)

Kakaový řez s kokosem 
(1,3,7,8)

Vanilkový pudink se 
šlehačkou (7)

 Perník s marmeládou  
(1,3,7)

Croissant s čokoládovou 
náplní (1,3,7)

Špaldový biskvit s 
ořechy (1,3,7,8,11)

Večeře
Pomazánka z pečeného 

rybího filé,kyselá 
okurka,chléb (1,3,4,7,10)

Obložený talířek se 
šunkou, sýrem a 

zeleninou, pečivo(1,3,7)

Debrecínské párky s 
plnotučnou hořčicí a 

chlebem (1,3,7)

Chléb s tvarůžkovou 
pomazánkou a jarní 

cibulkou (1,3,6,7)

Zeleninové lečo s 
párkem,chléb (1,3,7)

Celozrnný chléb s 
máslem, hermelínem a 

rajčetem (1,3,7)

Kuřecí tlačenka s cibulí, 
tmavé pečivo, pivo 

(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Ovocná dia přesnídávka Žervé se zeleninou, 

chléb  (1,3,7)
Tmavé pečivo s dietní 

šunkou (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Bílý jogurt, chléb (1,3,7) Dia sušenka
Chléb  s pomazánkovým 

máslem a paprikou 
(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 31.5.2021 do 6.6.2021

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:


