SENIORCENTRUM
SENECURA Modřice

Snídaně

JÍDELNÍ LÍSTEK od 4.10.2021 DO 10.10. 2021

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

04.10.2021

05.10.2021

06.10.2021

07.10.2021

08.10.2021

09.10.2021

10.10.2021

Debrecínské párky s
Sýrový talířek s máslem
Vajíčková pomazánka ,
Šunková pěna, krájená
Tvarohový závin,
Drožďová pomazánka s
plnotučnou hořčicí a a zeleninou, pečivo, káva
chléb, bílá káva nebo čaj zelenina, chléb, káva s kakaový nápoj nebo čaj
kapií, chléb, bílá káva
chlebem, káva s mlékem
s mlékem nebo čaj
(1,3,7,10)
mlékem nebo čaj (1,3,7)
(1,3,7)
nebo čaj (1,3,7)
nebo čaj (1,3,7,10)
(1,3,7)

Loupáčky s máslem a
marmeládou, kakaový
nápoj nebo čaj
(1,4,7)

Čokoládový termix
(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky

Vanilkový Bobík (7)

Ovoce dle denní nabídky

Francouzská cibulačka
se sýrovými krutony
(1,3,7)

Kuřecí vývar se
zeleninou a nudlemi
(1,3,9)

Polévka z hlávkového
zelí se smetanou
(1,3,9)

Hovězí vývar s kapáním
(1,3,9)

Polévka kmínová s
vejcem a zeleninou
(1,7,9)

Segedínský vepřový
guláš, houskový knedlík
(1,3,7,10)

Fazole na kyselo s
uzenou krkovičkou,
kyselou okurkou a
smaženou cibulkou,
chléb(1,3,7,10)

Vepřová plec na
žampiónech, dušená
rýže (1,3,7)

Krůtí perkelt na paprice,
těstoviny
(1,3,7)

Pomalu pečené hovězí
maso po znojemsku,
houskový knedlík
(1,3,7,10)

Smažený filet z pangasia
s bramborovou kaší, řez
citronu (1,3,4,7)

Menu oběd 2

Špecle se sýrovou
omáčkou a
provensálskými
bylinkami (1,3,7)

Povidlové taštičky
sypané mákem přelité
máslem (1,3,7)
Nedoporučujeme pro
dietu č.9

Vařené vejce,
zadělávaná mrkev s
hráškem,vařené
brambory (1,3,7)

Nudle se strouhaným
perníkem a
cukrem,přelité
máslem(1,3,7)
Nedoporučujeme pro
dietu č 9

Omeleta se šunkou,
vařené brambory(1,3,6,7)

Květákový mozeček,
vařené petrželkové
brambory
(1,3,6,7,10)

Bulgurové rizoto se
zeleninou a rukolou
sypané uzeným sýrem
(1,3,7)

Dezert/salát

Zelný salát s kukuřicí a
kapií

Meruňkový kompot

Špaldový biskvit s
ořechy
(1,3,7,8)

Biskupský chlebíček
(1,3,7,8)

Okurkový salát (1,3,6,7)

Míchaný kompot

Zeleninový salát

Svačina

Makovník s ovocnou
marmeládou (1,3,7,8)

Mřížka s tvarohem a
višněmi (1,3,6,7)

Dezert ze zakysané
smetany s malinami (7)

Domácí mramorová
bábovka (1,3,7,9)

Krémový jogurt s
ovocem (7)

Perníkový piškot (1,3,7)

Mléčný nápoj, pečivo
(1,3,7)

Večeře

Třená niva s tvarohem a
pažitkou, řez rajčete,
pečivo (1,3,7)

Langoše se
sýrem(1,3,7,10)

Pomazánka z rybího filé
se zeleninou, chléb
(1,3,4,7,9)

Gulášová polévka,
pečivo (1,3)

Obložené ruské vejce,
bílé pečivo (1,3,10)

Bílý jogurt s dia
marmeládou (1,3,7)

Celozrnný chléb, lučina,
zelenina
(1,3,7)

Jemná paštiková
pomazánka, tmavé
pečivo, zelenina
(1,3,7)

Tmavé pečivo s dietní
šunkou a máslem
(1,3,7,9)

Přesnídávka

Ovocná přesnídávka

Polévka oběd

Polévka z uzeného masa
s kroupami (1,9)

Hovězí vývar se
zeleninovým svitkem
(1,3,9)

Menu oběd 1

Holandský řízek,
šťouchané brambory s
cibulkou (1,3,7)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Mléčný řez s medem (7) Ovoce dle denní nabídky

Obložený talíř s
Chléb s máslem,
gothajem a horáckým
debrecínkou a zeleninou
sýrem, zelenina, pečivo
(1,3,7)
(1,3,7)

Chléb s taveným
Bílý jogurt, chléb (1,3,7) sýrem,pažitkou a okurka
(1,3,7,9)

Plátkový sýr s jablkem,
tmavé pečivo (1,3,7)

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:

ŠÉFKUCHAŘ Michal
Novák s kolektivem

