
SENIORCENTRUM 

SENECURA ŠTĚRBOHOLY

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019

Snídaně

Šunková 
pěna,zelenina,pečivo, 

bílá káva nebo čaj  
(1,3,7,10)

Pomazánkové máslo s 
pažitkou,vařené 

vejce,zelenina,pečivo,čaj 
nebo káva s mlékem  

(1,3,7)

Tvarohová kapsa, bílá 
káva nebo čaj  (1,3,7)

Obložený talířek s 
Vysočinou a sýrem 

Eidam,máslo,zelenina, 
pečivo,bílá káva nebo čaj  

(1,3,7)

Vajíčková pomazánka z 
taveného sýra s 

kudrnkou,zelenina, 
pečivo,káva s mlékem 

nebo čaj  (1,3,7)

Loupák s máslem a 
džemem,kakao nebo  čaj  

(1,3,7)

Talířek s Gothajem a 
uzeným 

sýrem,Flora,zelenina, 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj  (1,3,7)

Přesnídávka Dýňové pyré Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Brioška s náplní (1,3,7,8) Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj (7) Sladká tyčinka (1,3,7) 

Polévka oběd
Hovězí vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi  (1,3,7,9)

Luštěninová polévka  
(1,7)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a vaječným 

svítkem (1,3,7,9)
Zelná s paprikou a 

klobásou  (1,7)
Hovězí vývar se 

zeleninou a játrovou rýží  
(1,3,7,9)

Hráškový krém (1,7)
Drůbeží vývar se 

zeleninou a smaženým 
hráškem  (1,3,7,9)

Menu oběd 1

Pečená 
krkovice,zadělávaná 

kapusta,vařené 
brambory,pivo  (1,7)

Rozlétaný ptáček,dušena 
rýže                                   

(1,7,10)

Gukáš Petra 
Voka,houskové knedlíky 

(1,3,7)

Vepřové kostky po 
debrecínsku,těstoviny 

(1,3,7)

Pečené kuřecí 
stehno,rozmarýnová 

šťáva,petrželkové 
brambory (1,7)

Hovězí maso s křenovou 
omáčkou,vícezrné 

knedlíky (1,3,7)
Kuřecí nudličky v 

mrkvi,hrášková rýže (1)

Menu oběd 2

Hrachová kaše s 
vařeným vejcem a 

smaženou 
cibulkou,okurka (1,3,10)

Květák dělaný po 
římsku,petrželkové 

brambory (7)

Zapékaná cuketová 
nadivka s 

bylinkami,vařené 
brambory (1,3,7)

Rýžový nákyp s ovocem 
(3,7) Nedoporučujeme 

pro dietu č.9
Střapačky se zelím a 

slaninou (1,3,7) 

Rybí filé pečené v 
leču,vařené brambory 

(4,7)

Bramborové noky s 
povidlovou omáčkou s 
cukrem a mákem (1,3,7) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Dezert/salát Míchaný zeleninový salát Okurkový salát Tmavá buchta s kousky 
čokolády (1,3,7) Mandarinkový kompot Čínské zelí s ředkvičkami 

a pažitkou Ořechovník (1,3,7) Broskvový kompot

Svačina Piškotový řez s jablky 
(1,3,7)

Smetanová Panna Cotta 
(7)

Ovocný jogurt (7) Domácí rýžový dezert s 
čokoládou (1,3,7)

Lívance s lesním ovocem 
a zakysanou smetanou 

(1,3,7)
Čokoládový termix (7) Domácí perník s 

marmeládou (1,3,7)

Večeře

Šunkový talířek s 
taveným 

sýrem,zelenina,chléb 
(1,3,7)

Kuřecí s nivovou 
omáčkou,tarhoňa (1,3,7)

Škvarková 
pomazánka,kyselá 

okurka,chléb (1,3,7,10)
Krůtí perkelt,chléb (1,3,7)

Uzená vepřová kýta s 
hořčicí a křenem,kyselá 
okurka,chléb (1,3,7,10)

Pomazánka z tuňáka s 
jarní cibulkou, chléb 

(1,3,4,7,10)

Bavorská 
sekaná,hořčice,kyselá 
okurka,chléb (1,3,7,10)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt,tmavý chléb 

(1,3,7)
Tmavý chléb s máslem a 
plátkovým sýrem (1,3,7)

Pomazánkové máslo s 
rajčetem a tmavým 

chlebem (1,3,7)

Chléb s máslem a 
vařeným vejcem (1,3,7) 

Jablková 
přesnídávka,tvavé 

pečivo (1,3,7) 

Dietní 
šunka,máslo,tmavý 

chléb (1,3,7) 
Chléb se žervé a 
zeleninou (1,3,7)

                         Kolektiv kuchyně              
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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 9.9.2019 do 15.9.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


