
SENIORCENTRUM 

SENECURA ŠTĚRBOHOLY 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019

Snídaně

Pomazánka s pažitkou a 
vařenými 

vejci,zelenina,chléb, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7,10)

Talířek s Herkulesem a 
uzeným 

sýrem,máslo,zelenina,chl
éb,bílá káva nebo čaj 

(1,3,7)

Lučina,zelenina, pečivo, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Obložený talířekse 
šunkovým salámem a 

sýrem,zelenina,chléb,bílé 
káva nebo čaj (1,3,7)

Chléb se šunkovou 
pěnou,zelenina,káva s 

mlékem nebo čaj (1,3,7)

Vánočka s Florou a 
džemem,kakao nebo čaj 

(1,3,7)

Sýrovo-salámová 
pomazánka,zelenina, 

chléb,káva nebo 
čak(1,3,7,10)

Přesnídávka Mléčný nápoj (7) Brioška s meruňkovou 
náplní (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Jablkovo-mrkvová 

přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Croissant (1,3,7) Sladká tyčinka (1,3,7) 

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a vaječnou 
sedlinou (3,9)

Dýňová krémová polévka 
(1,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a 

celestýnskými nudlemi 
(1,3,7,9)

Bílá fazolová polévka 
(1,7)

Franfurtská s 
bramborami (1,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a kapáním 

(1,3,7,9)

Španělská čočková 
polévka s rajčaty a mrkví 

(1)

Menu oběd 1

Vepřový vrabec s 
bramborovým knedlíkem 

a dušeným 
špenátem,pivo (1,3,7)

Krůtí kostky v bylinkové 
omáčce,tarhoňa (1,3,7)

Smažený vepřový řízek s 
bramborovou kaší,řez 

citronu Nedoporučujeme 
pro dietu č.4 (1,3,7)

Srbský hovězí 
guláš,houskové 

knedlíky,pivo (1,3,7)

Pečená vepřová 
kýta,hrášek na 

másle,vařené brambory 
(1,7)

Vepřové švej-ču-
žou,dušená rýže (1,6)

Hovězí maso s rajskou 
omáčkou a těstovinami 

(1,3,7,9)

Menu oběd 2
Treska Fish and 

Chips,vařené brambory s 
máslem (1,3,7)

Fazolové lusky na 
smetaně,petrželkové 

brambory (1,7)

Nudle s tvarohem a 
cukrem,přelité máslem 
Nedoporučujeme pro 

dietu č 9 (1,3,7)

Nastavovaná kaše s 
cibulkou a uzeným 
masem,pivo (1,3,7)

Sojové nudličky v 
paprikové 

omáčce,dušená rýže 
(1,6,7)

Škubánky s mákem a 
máslem (1,7)

Vařený květák sypaný 
strouhankou a politý 

máslem,vařené 
brambory (1,3,7)

Dezert
Míchaný zeleninový salát 

se sladkokyselou 
zálivkou

Zelný salát Kompot Makový řez (1,3,7) Salát Coleslaw (3) Čokoládový řez s 
marmeládou (1,3,7) Červená řepa (10)

Svačina Termix (7)
Ořechový řez s tvarohem 

(1,3,5,7)
Mléčná rýže (7)

Šlehaný tvaroh s 
dušenými jablky se 

skořicí (7)
Biskvit ze zeleného čaje 
s ovocnou náplní (1,3,7) Ovocný jogurt (7) Pudinkový dezert (7)

Večeře Párkový salát,pečivo 
(1,3,7)

Vepřové kostky na 
kari,dušená rýže (1,7)

Ruské vejce se 
šunkou,pečivo (1,3,7)

Kuřecí nudličky se 
sýrovou 

omáčkou,těstoviny 
(1,3,7)

Drůbeží tlačenka s octem 
a cibulí,chléb (1,3,7)

Míchaná vejce se 
šunkou,chléb (1,3,7)

Pomazánka z uzené 
makrely s kořenovou 

zeleninou, chléb (1,3,4,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Chléb se žervé a 
rajčetem(1,3,7)

Ovocná 
přesnídávka,tmavé 

pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo s lučinou 
a strouhaným sýrem 

(1,3,7)

Plátkový sýr s 
ovocem,máslo,pečivo 

(1,3,7)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou,tmavé 

pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo se 
šunkou,máslem a 

salátovou okurkou (1,3,7)
Vajíčkový chléb (1,3,7)

                         Kolektiv kuchyně           

JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.5.2019 do 12.5.2019

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 stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


