
SENIORCENTRUM 

SENECURA KLAMOVKA

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
12.4.2021 13.4.2021 14.4.2021 15.4.2021 16.4.2021 17.4.2021 18.4.2021

Snídaně
Kobliha s marmeládou, 
bílé pečivo nebo chléb, 

máslo,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7,8)

Pomazánkové máslo s 
krájenou zeleninou, bílé 
pečivo nebo chléb, káva 

s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Croissant s džemem, 
máslo, bílé pečivo nebo 
chléb, káva s mlékem 

nebo čaj (1,3,7)

Šunkový talířek s 
krájenou zeleninou, 
máslo, pečivo (1,3,7)

Jablečný závin, pečivo, 
máslo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Sýrový talířek, máslo, 
krájená zelenina, bílé 

pečivo nebo chléb, káva 
s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Vánočka s rozinkami, 
máslem a džemem, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7,8)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocné pyré s červenou 
řepou a jablky Mléčný nápoj (7) Loupák Ovoce dle denní nabídky Jogurt s kakaem Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Zeleninový krém (1,3,7)
Kuřecí vývar se 

zeleninou a vaječným 
svítkem (1,3,7,9)

Jemný hráškový krém s 
opečenou houskou 

(1,3,7)

Hovězí vývar s nudlemi 
(1,3,9)

Gulášová s bramborami Krupicová s vejcem 
(1,3,7,9)

Slovenská kapustnica 
(1,3,7)

Menu oběd 1
Pečené kuřecí stehno, 
dušená mrkev, vařené 

brambory  (1,3,7)

Vepřový guláš, houskový 
knedlík

Vepřový plátek přírodní s 
rýží (1)

Kuřecí maso na paprice, 
těstoviny

Smažené rybí filé s 
bramborovou kaší (1,3,7)

Pastýřská pochoutka, 
rýže  (1,3,7)

Kuřecí stehenní řízek se 
špenátem, bramborový 

knedlík (1,3,7)

Menu oběd 2
Zeleninový bulgur, dip 
ze zakysané smetany a 

máty(1,3,7)

Cizrnová kaše s 
batátovým pyré, vařeným 

vejcem a  sterilovaná 
okurka (1,3,7)

Soté ze sojového masa s 
rajčatovou omáčkou, 

těstoviny
Buchtičky s vanilkovým 

krémem (1,3,7)
Zeleninové lasagne 

(1,3,7)
Květákový mozeček 

vařené brambory   (1,3,7)
Fazolky na smetaně, 

brambor (1,3,7) 

Dezert/salát Ovocný kompot Domáci tiramisu                      
(1,3,7)

Zeleninový salát (1,3) Karamelový řez (1,3,7) Zeleninový salát Domácí koláč Ovocný kompot

Svačina Termix (7) Banán Litý koláč s ovocem a 
žmolenkou (1,3,7) Ovocná přesnídávka

Pudinkový dezert s 
ovocem a šlehačkou 

(1,7)
Šunkový chlebíček Čokoládový krém s 

višněmi (1,3,7)

Večeře Polévka masový krém s 
petželkou, pečivo  (1,3,7)

Hermelínový salát, 
pečivo

Francouzské brambory 
(1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, krájená zelenina

Těstoviny s boloňskou 
omáčkou(1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem, moučkovým 

cukrem a rozpuštěným 
máslem

Kuřecí tlačenka s 
cibulkou a octovou 

zálivkou, pečivo (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Chléb s máslem a dietní 
šunkou, zelenina(1,3,7)

Jogurt s dia 
marmeládou, tmavé 

pečivo (1,3,7)
Tmavé pečivo s máslem 

a vejcem (1,3,7)
Chléb se sýrem a 
zeleninou(1,3,7)

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

Chléb s pomazánkovým 
máslem a rajčetem 

(1,3,7)

ŠÉFKUCHAŘ                                            
LUKÁŠ ALEXA                    

S KOLEKTIVEM

JÍDELNÍ LÍSTEK od 12.4.2021 do 18.4.2021

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:


