
SENIORCENTRUM 

SENECURA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 09.01.2021 10.01.2021

Snídaně
Salámová pomazánka 

chléb,pečivo,bílá 
káva(1,3,7)

Kobliha s džemem bílá 
káva nebo mléko(1,3,7)

Pažitková pomazánka s 
krájeným vejcem,chléb 

,bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Šunka,sýr tavený chléb 
bílá káva,ovocný 

čaj(1,3,7)

Bílý jogurt s lupínky 
džemem máslo chléb 

káva,čaj(1,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

ovocný čaj(1,3,7)

Šunková pěna, pečivo, 
káva s mlékem nebo 

čaj(1,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Pyré z jablek a červené 
řepy Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Jogurt(1,7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Hovězí vývar s 
kapáním/1,3,7)

Brokolicová polévka s 
houskovými krutonky 

(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a domácím 

drobením (1,3,7)
Krupicová s vejcem 

(1,3,7)
Kuřecí vývar s rýží a 

hráškem (1,3,7) Květákový krém(1,3,7)
Zeleninový vývar s 

těstovinovými písmenky 
(1,3,7)

Menu oběd 1
Sekaná 

pečeně,bramborová 
kaše(1,3,7)

Hovězí na česneku s 
těstovinou(1,3,9)

Vepřová  roláda,špenát, 
vařené brambory(1,9)

Kuřecí nudličky na 
houbách dušená 

rýže(1,3,7)

Vepřové kousky na 
slanině s 

těstovinou(1,3,9)
Kuřecí stehno ala 

bažant,dušená rýže(1,9)
Smažené rybí filé 

bramborová kaše(1,7,9)

Menu oběd 2

Bavorské vdolečky s 
povidly a strouhaným 

tvarohem (1,3,7) 
neporučujeme 

objednávat pro dietu č.9

Zeleninové rizoto(1,7,9)

Krupicová kaše s 
ovocem(1,3,7) 

nedoporučujeme 
objednávat pro dietu     č 

.9

Hrachová kaše vejce 
vařené ,smažená 

cibulka(1.3.9)

Květák jako mozeček 
vařené brambory(1,3,7,9) Noky se špenátem(1,3,7) Dušená čočka, vařené 

vejce,cibulka(1,3.9) 

Dezert/salát Ovoce dle denní nabídky Kompot Ovoce dle denní nabídky Míchaný zeleninový salát 
(1,9)

Ovocný salát Salát z čínského zelí(1,9) Okurkový salát(1,9)

Svačina Perník(1,3,7) Pečivo, tavený sýr, řez 
rajčete (1,3,7)

Tvaroh se zakysanou 
smetanou a ovocem (1,7) 

Koláč(1,3,7) Termix (1,7) Koláč(1,3,7) Croissant(1.3.7)

Večeře Vídeňské párky,hořčice, 
chléb vícezrnný (1,3,7,9)

Moravské uzené, máslo 
chléb,pečivo(1,3,7)

Zeleninové lečo s 
uzeninou(1,3,9)

Pražský zeleninový 
salát,chléb(1,3,7,9)

Bramborová polévka 
chléb,pivo(1,3,9)

Sýrový talířek máslo 
pečivo(1,7)

Míchaná vajíčka na 
cibulce chléb(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7)

                         ŠÉFKUCHAŘ   JIŘÍ JIŘÍK           

JÍDELNÍ LÍSTEK od 04.01.2021do 10.01.2021

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 stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


