
SENIORCENTRUM 

SENECURA KLAMOVKA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020

Snídaně
Vídeňské párky s hořčicí, 

pečivo, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Kobliha plněná 
marmeládou, pečivo, 

máslo, bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Vajíčková pomázánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)
Chléb s žervé a rajčaty, 

bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Makový loupák s 
máslem, pečivo s 

džemem, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Šunková pěna, zelenina, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Vánočka s máslem a 
džemem, pečivo,bílá 
káva nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovocná přesnídávka Mléčný nápoj Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky

Bílý jogurt s 
čokoládovými kuličkami 

(1,7)
Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Hovězí vývar se 
zeleninou a nudlemi (1,3)

Dýňová polévka se 
smetanou (1,7)

Hrachová polévka s 
uzeninou (1)

Drůbeží vývar s 
krupicovým kapáním a 

zeleninou (1,3)
Pórková s vejcem (1,3) Uzený bujón s 

bramborami a vejci (1,3)

Brokolicový krém s 
houskovými krutóny 

(1,7)

Menu oběd 1
Hrachová kaše, 

papriková klobása, řez 
okurky (1)

Kuře na paprice s 
těstovinami (1,7)

Zapečené brambory s 
uzeným masem, řez 

okurky

Debrecínský guláš s 
houskovým knedlíkem 

(1,3,7)

Smažené rybí filé se 
šťouchanými 

bramborami (1,3,4,7)

Rozlítaný španělský 
ptáček, rýže (1,3,10)

Kuřecí řízek s 
bramborovým salátem 

(1,3,7,10)

Menu oběd 2 Žemlovka s tvarohem a 
jablky (1,3,7)

Kapustové karbanátky s 
brambory (1,3,7)

Těstoviny se sójovým 
masem a omáčkou z 
drcených rajčat (1)

Kynuté knedlíky plněné 
ovocem se strouhaným 

tvarohem a cukrem, 
přelité máslem (1,3,7)

Cizrnové kari s rajčaty, 
dušená rýže (1,7,9)

Bramborové noky se 
sýrovou omáčkou s 

bylinkami (1,3,7)

Rýžová kaše s lesním 
ovocem (1,7)

Dezert/salát Ovocný kompot Karamelový biskvit Zelný salát s mrkví (7) Mrkvový salát Ovocný kompot Rajčatový salát Čokoládový biskvit 
(1,3,7)

Svačina Mléčný dezert s kakaem 
(3,7)

Ovocná přesnídávka 
(1,7)

Tvarohový koláček Termix (7)
Obložený šunkový 

chlebíček Sušenky (1,3,7) Puding s ovocem a 
šlehačkou (7)

Večeře
Obložený talířek s 

uzeninou, máslo, pečivo 
(1,3,7)

Gulášová polévka, 
pečivo (1,3,4,7)

Paštika, krájená 
zelenina, pečivo (1,3,7)

Vepřová pečeně, hořčice, 
řez okurky pečivo 

(1,3,10)

Sýrový talířek, máslo, 
krájená zelenina, pečivo 

(1,3)

Boloňské těstoviny 
sypané sýrem (1,7)

Hermelín s máslem a 
zeleninou, pečivo (1,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, pečivo (1,7) Ovoce, pečivo (1)

Tmavé pečivo s 
pomazánkovým máslem 

a rajčetem (1,7)
Ovocná přesnídávka Plátkový sýr s jablkem, 

tmavé pečivo (1,7)
Žervé se zeleninou, 

pečivo (1,7)
Tmavé pečivo s dietní 

šunkou (1)

                         

ŠÉFKUCHAŘ                            
LUKÁŠ ALEXA                               

S KOLEKTIVEM         

JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.10.2020 do 25.10.2020

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:


