
SENIORCENTRUM 

SENECURA ŠTĚRBOHOLY

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 25.05.2019 26.05.2019

Snídaně

Sýrová pomazánka s 
vejcem,zelenina, 

pečivo,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Turistický salám s 
uzeným sýrem a 

zeleninou,Flora,pečivo,bí
lá káva nebo čaj (1,3,7)

Paštika šlehaná s 
máslem,zelenina, 

pečivo,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Šunkovo sýrový talířek s 
máslem a zeleninou, 

pečivo,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Salámová pomazánka z 
lučiny,zelenina,pečivo,bíl
á káva nebo čaj (1,3,7,10)

Kapsa s tvarohem,káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Obložený talířek s 
uzeninou a taveným 

sýrem,zelenina,pečiva,ká
va s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Brioška (1,3,7) Mléčný nápoj Bobík (7) Ovoce dle denní nabídky Jablečná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Tvarohová tyčinka

Polévka oběd Boršč se smetanou 
(1,7,9))

Drůbeží vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi 1,3,7,9)
Kmínová s vejcem (1,7) Dršťková polévka (1,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a smaženým 

hráškem (1,3,7,9)

Uzený bujon se 
zeleninou a kroupami  

(1)
Zelná s paprikou (1,7)

Menu oběd 1

Uzená krkovice s 
bramborovými knedlíky a 

hlávkovým zelím,pivo 
(1,3,7)

Bratislavské kuřecí 
nudličky se zeleninou a 

smetanovou 
omáčkou,rýže (1,7,9)

Pečená krkovice na 
medu a 

zázvoru,šťouchané 
brambory s  pórkem (1)

Smažená ryba s 
vařenými 

bramborami,řez citrónu 
(1,3,4,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.4

Vepřové kostky na 
paprice,těstoviny (1,3,7)

Hovězí maso na 
žampionech,dušená rýže 

(1)

Přírodní máslový 
řízek,bramborová 

kaše,kyselá okurka 
(1,3,7,10)

Menu oběd 2
Rybí filé na kmíně,vařené 

brambory,hrášek na 
másle,pivo (4,7)

Vaječná omeleta se 
sýrem,vařené brambory 

(3,7)

Ragů z červených fazolí 
s mexickou 

zeleninou,chléb (1,3,7)

Zeleninové rizoto sypané 
sýrem,kyselá okurka 

(7,10)

Bramborové knedlíky 
plněné švestkou,sypané 

mákem a cukrem s 
máslem (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Lasagne se zeleninou a 
drcenými rajčaty 

zapečené sýrem (1,3,7,9)

Koprová omáčka s 
vařeným 

vejcem,houskové 
knedlíky (1,3,7)

Dezert Ovocný kompot Salát z čínského zelí s 
kukuřicí a paprikami 

Míchaný salát s 
balkánským sýrem (7)

Ořechový řez s 
čokoládou (1,3,7,8) Jogurtový biskvit (1,3,7) Mrkvový salát Makovník se švestkami 

(1,3,7)

Svačina Biskvit ze zeleného čaje 
(1,3,7)

Ovocná přesnídávka Karamelový biskvit 
(1,3,7)

Mléčná rýže (7) Dezert z tvarohu s 
lesním ovocem (7) Ovocný jogurt (7) Pudinkový dezert (7)

Večeře Kuřecí sekaná s křenem 
a hořčicí,chléb (1,3,7,10)

Tlačenka s octem a 
cibulkou,chléb (1,3,7)

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

Drůbeží salát s hráškem 
a kukuřicí,pečivo 

(1,3,7,10)

Míchaná vejce se šunkou 
a pažitkou,pečivo (1,3,7)

Kuřecí játýrka se 
slaninou,těstoviny (1,3,7)

Pomazánka ala 
krab,pečivo (1,3,4,7,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt,tmavé pečivo 

(1,3,7)

Tmavé pečivo s 
pomazánkovým máslem 

a rajčetem (1,3,7)

Tmavé pečivo se 
strouhaným sýrem a 

máslem (1,3,7)
Chléb s máslem a 

vařeným vejcem (1,3,7)
Plátkový sýr s máslem a 

jablkem,tmavé pečivo 
(1,3,7)

Žervé se 
zeleninou,tmavý chléb 

(1,3,7)

Tmavé pečivo se šunkou 
a máslem (1,3,7)

                         Kolektiv kuchyně             

JÍDELNÍ LÍSTEK od 20.5.2019 do 26.5.2019

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:


