
SENIORCENTRUM 

SENECURA ŠTĚRBOHOLY

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019

Snídaně
Jemné párky,hořčice, 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7,10)

Vajíčková 
pomazánka,zelenina, 
pečivo,káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7,10)

Junior jemný salám s 
taveným 

sýrem,zeleninou, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Žervé s pažitkou a 
sýrem,zelenina,pečivo,ká

va s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Šunková 
pěna,zelenina,pečivo, 

bílá káva nebo čaj 
(1,3,7,10)

Obložený talířek s 
uzeninou a sýrem,Flora, 
zelenina, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Kobliha plněná 
marmeládou, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Piškotový dezert 
Golosini (1,3,7)

Domací hruškové pyré Sladká tyčinka Bobík 
(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Brioška s oříškovou 
náplní (1,3,7,8)

Polévka oběd Zelná polévka (1,7) Kuřecí vývar s rýží a 
zeleným hráškem (9) Kulajda s vejci (1,3,7)

Drůbeží vývar se 
špenátovým kapáním a 

zeleninou (1,3,7)

Žampionový krém 
(1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1,3,7,9)

Brokolicová polévka s 
houskovými krutony 

(1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřová roláda s 

nádivkou,petrželkové 
brambory (1,3,7)

Hovězí kostky s hlívou 
ústřičnou a čerstvou 

bazalkou,dušená rýže (1)

Vepřové na 
smetaně,houskové 
knedlíky (1,3,7,9,10)

Špekové knedlíky s 
cibulkou,kysané zelí,pivo 

(1,3,7)

Debrecínské vepřové 
kostky,těstoviny (1,3,7)

Na rozmarýnu pečená 
vepová plec protýkaná 

mrkví,šťouchané 
rambory (1)

Krůtí maso na kari se 
zeleninou,dušená rýže 

(1,7)

Menu oběd 2

Cizrnová kaše se 
sázeným vejcem a 

grilovanou zeleninou 
(1,3)

Zelené fazolky s rajčátky 
a bylinkami,opečené 

brambory 

Rybí filé v leču s jarní 
cibulkou,petrželkové 

brambory (1,4)

Těstovinový salát se 
šunkou a 

zeleninou,pečivo,pivo 
(1,3,7,10)

Lívance s lesními plody a 
zakysanou smetanou 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9 (1,3,7)

Bramborové nočky se 
sýrovo-smetanovou 
omáčkous bylinkami  

(1,3,7)

Míchaná zelenina na 
másle,vařené 

petrželkové brambory (7)

Dezert/salát Ovocný kompot Řecký salát s olivami Kakaový řez s 
marmeládou (1,3,7)

Mrkvový salát s 
broskvemi 

Mandarinkový kompot Rajčatový salát Špaldový biskvit s 
ořechy (1,3,7)

Svačina Mléčný dezert s kakaem 
(7)

Ovocná bublanina (1,3,7) Obložený šunkový talířek 
(1,3,7)

Termix (7)
Jogurtový biskvit s 

džemem (1,3,7) Pudinkový dezert (7) Tvaroh s mixovanými 
jahodami (7)

Večeře

Obložený talířek se 
šunkovým salámem a 

sýrem,zelenina,máslo,pe
čivo  (1,3,7)

Kuřecí nudličky se 
zeleninou,těstoviny 

(1,3,7,9)

Toasty s masovou směsí 
a zeleninou,posypané 

sýrem (1,3,7,9)
Chléb se sýrovou 

variací,zelenina (1,3,7)
Míchaná vejce na másle 
s pažitkou,pečivo (1,3,7)

Vlašský 
salát,houska(1,3,7)

Těstoviny 
Bolognese,strouhaný sýr 

(1,3,7,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Býlí jogurt,tmavé pečivo 

(1,3,7)

Mrkvovo-jablečná 
přesnídávka,tmavé 

pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo s 
pomazánkovým máslem 

a rajčetem (1,3,7)
Šunka,máslo,zelenina, 

tmavé pečivo (1,3,7)
Plátkový sý s 

jablkem,máslo,tmavé 
pečivo (1,3,7)

Žervé se 
zeleninou,tmavý chléb 

(1,3,7)

Tmavé pečivo s kuřecí 
šunkou,zelenina,máslo 

(1,3,7)

                         Kolektiv kuchyně            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 13.5.2019 do 19.5.2019

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:


