
SENIORCENTRUM 

SENECURA KLAMOVKA

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
5.8.2019 6.8.2019 7.8.2019 8.8.2019 9.8.2019 10.8.2019 11.8.2019

Snídaně
 Paštika s máslem, 

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

Tvarohový šáteček, 
pečivo, máslo kakaový 
nápoj nebo čaj(1,3,7)

Míchaná vejce s jarní 
cibulkou, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Šlehaný tvaroh s 
pažitkou, krájená 

zelenina, pečivo, bílá 
káva nebo kakaový 

nápoj (1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou a sýrem, krájená 
zelenina, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Šlehaná  mramorovaná 
bábovka, pečivo, bílá 
káva nebo kakaový 

nápoj (1,3,7)

Jemné párky, hořčice, 
chléb, bílá káva nebo čaj 

(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Jablečné pyré s 
malinami a řepou Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj, pečivo 

(1,3,7) 
Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

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

Slovenská kapustnica 
(1,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a pažitkovým 

kapáním (1,3,7,9)

Krém z červené čočky se 
zakysanou smetanou 

(7,9)

Kmínová se zeleninou a 
vejcem (1,3,7,9)

Frankfurtská s 
bramborami a uzeninou 

(1,7,9)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a 

těstovinovými písmenky 
(1,3,7,9)

Menu oběd 1

Plzeňský vepřový guláš 
strouhaný křen, 

houskové knedlíky, pivo 
(1,3,7)

Soukenický smažený 
řízek, bramborová kaše s 

karotkou a petrželkou, 
řez sterilované okurky 

(1,3,7)

Kuřecí Stroganoff, 
dušená zeleninová rýže 

(1,7,9)

Smažené rybí filé, 
petrželkové brambory 

(1,3,4,7)

Hovězí pečeně na 
smetaně, houskové 
knedlíky, pivo (1,3,7)

Krůtí nudličky v sýrové 
omáčce, barevné 
těstoviny (1,3,7) 

Pečená vepřová 
krkovička na rozmarýnu, 
červené zelí, šťouchané 

brambory, pivo(1,3,7)

Menu oběd 2
 Fazolové lusky na 

smetaně, vejce na tvrdo, 
vařené brambory (1,3,7)

Bulgurové rizoto se 
zeleninou a rukolou 

sypané uzeným sýrem 
(1,3,7)

Zapečené brambory s 
cuketou a balkánským 

sýrem (1,3,7)

Bramborové šišky 
plněné povidly sypané 
moučkovým cukrem, 

přelité máslem  
nedoporučujeme pro 

dietu č.9 (1,3,7)

Grilovaná zelenina s 
rajčatovou omáčkou, 
petrželkové brambory 

(1,3,7)

Plněné kynuté knedlíky 
ovocem přelité máslem 

sypané moučkovým 
cukrem - 

nedoporučujeme pro 
dietu č.9 (1,3,7)

Dušená tilápie s 
máslovou zeleninou, 
petrželové brambory, 

pivo (1,3,4,7)

Dezert/salát Sterilovaná červená řepa Mrkvový salát s 
broskvemi 

Míchaný zeleninový salát Okurkový nebo ovocný 
salát (1,3,7)

Karamelový biskvit 
(1,3,7)

Broskvový kompot
Čokoládový řez s 

meruňkovou 
marmeládou (1,3,7)

Svačina Koňaková špička, dia 
zákusek(1,3,7) Domácí pribináček (1,3,7) Zmrzlina (7) Sýrový chlebíček (1,3,7) Vanilkový pudink se 

šlehačkou (1,3,7)
Jablečný štrůdl s 

vlašskými ořechy (1,3,7) Zmrzlina (7)

Večeře
Hermelínový salát se 
šunkou, tmavé pečivo 

(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
uzeným masem a 
zeleninou (1,3,7)

Buřt guláš, pečivo (1,3,7)
Pomalu pečené vepřové 
maso s křenem, hořčicí a 

chlebem, pivo (1,3,7)

Drůbeží kaldoun, pečivo, 
tavený sýr, pečivo (1,3,7)

Kuřecí tlačenka, tmavé 
pečivo, pivo (1,3,7)

Pražský zeleninový salát, 
pečivo (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Plátkový sýr, krájená 
jablka, tmavé pečivo 

(1,3,7)

Ovocná přesnídávka, 
tmavé pečivo(1,3,7)

Obložený chléb sýrovou 
variací, rajče (1,3,7)

Bílý jogurt s ovocem, 
tmavé pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo, žervé, 
krájená zelenina (1,3,7)

Cereální pečivo, sýr, 
ovoce (1,3,7)

Tmavý chléb s máslem, 
dietní šunkou a 
zeleninou (1,3,7)

                         

Šéfkuchař                                            
Václav Šmiček                    
s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.8.2019 do 11.8.2019

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.  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:


