
 SENECURA 

SENIORCENTRUM  

ŠTĚRBOHOLY
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

25.července 26. července 27. července 28. července 29. července 30. července 31. července

Snídaně
Vajíčková pomazánka s 

pažitkou,zelenina,pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7,8)

Obložený talířek se 
šunkovým salámem s 
krájenou zeleninou a 

máslem, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Sýrový talířek,zelenina, 
máslo, pečivo, káva s 

mlékem nebo čaj (1,3,7)

Kobliha s meruňkovou 
marmeládou, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Šunková pěna, krájená 
zelenina, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Zeleninová pomazánka s 
řapíkatým celerem, chléb, 
bílá káva nebo čaj /1,3,7,9/

Talířek s Turistou a 
sýrem,Flora,zelenina, 

pečivo, kavá s mlékem 
nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky Loupák (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocný jogurt (7)

Polévka oběd Pórková s vejcem (1,3,7) Hovězí vývar s kapáním a 
zeleninou (1,3,7,9)

Zeleninový krém  (1,3,7,9) Boršč (1,9) Čočková polévka (1,9) Dršťková polévka (1,9)
Drůbeží vývar se 

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

Menu oběd 1
Hovězí kostky po 

znojemsku, houskový 
knedlík (1,3,7,10)

Vepřové Švei-Ču-Žou,             
dušená rýže (1)

Těstoviny s omáčkou z 
drcených rajčat s mletým 

masem sypané sýrem 
(1,3,7,9)

Rizoto s kachním masem 
a zeleninou sypané 

sýrem,kyselá okurka 
(7,10)

Luhačovický špaček, 
dušený špenát, 

petrželkové brambory 
(1,3,7)

Kuřecí nudličky na kari, 
dušená rýže (1,7,9)

Vepřová plec pečená na 
černém pivu, šťouchané 

brambory s jarní cibulkou 
(1,3,9)

Menu oběd 2

Cizrnová kaše s 
grilovanou zeleninou a 

dipem ze zakysané 
smetany (7)

Halušky se zelím a 
slaninou (1,3)

Smažený květák, 
petrželkové brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7,10) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.4

Bramborové noky s 
houbovou smetanovou 

omáčkou (1,3,7)
Zeleninový bulgur sypaný 
balkánským sýrem (1,7,9)

Smažené rybí filé, 
bramborová kaše, řez 

citronu (1,3,4,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.4

Rýžová kaše s jahodami 
(7) Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Dezert/salát Mrkvový salát Červená řepa Linecké kolečko Zelný salát Povidlový koláč (1,3,7,8) Okurkový salát Ovocný kompot

Svačina Čokoládový biskvit s 
marmeládou (1,3,7) Mléčná rýže (7) Bílý jogurt míchaný s 

jahodami(7)
Borůvková buchta(1,3,7) Tvarohový dezert (7) Termix (7) Zmrzlina (7)

Večeře Bramborová polévka s 
kapustou, pečivo (1,3,7,9)

Teplá uzená 
kýta,hořčice,kyselá 

okurka,chléb (1,3,7,10)

Masová pomazánka, 
sterilovaná okurka, pečivo 

(1,3,7,10)

Ovesná sladká kaše s 
přelivem z lesního ovoce 

(1,7)

Salát z krabích tyčinek, 
pečivo (1,3,4,7,9,10)

Vepřová tlačenka s cibulí 
a octem, chléb (1)

Obložený talířek se 
šlehanou nivou, pečivo 

(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Tmavé pečivo, máslo, 

paštika (1,3,6,7)
Tmavé pečivo se žervé a 

okurkou (1,3,7)
Ovocná dia přesnídávka, 

tmavé pečivo (1,7)
Tmavé pečivo s máslem a 

strouhaným sýrem, řez 
rajčete (1,7)

Bílý jogurt, dia džem, 
tmavé pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo, plátkový 
sýr, jablko (1,7)

Pažitková pomazánka, 
tmavé pečivo (1,3,7)

                         Kolektiv kuchyně

JÍDELNÍ LÍSTEK od  25.7.2022 do 31.7.2022

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetariánskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není stanoveno 

jinak. 

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


