
SENIORCENTRUM 

SENECURA KLAMOVKA

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.9.2021 21.9.2021 22.9.2021 23.9.2021 24.9.2021 25.9.2021 26.9.2021

Snídaně
Bílý jogurt s cereáliemi, 
pečivo, máslo, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Salámový talířek,máslo, 
krájená zelenina,  

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

Vařené vejce, máslo, 
krájená zelenina, pečivo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

 Paštika, krájená 
zelenina, pečivo, bílá 
káva nebo čaj (1,3,7)

Tvarohový šáteček, 
pečivo, máslo, káva s 

mlékem nebo čaj (1,3,7)

Šunkovo - sýrový talířek, 
máslo, krájená zelenina, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Domácí mramorová 
bábovka, pečivo, máslo, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Loupák (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Šlehaný tvaroh s kakaem 
(7)

Ovoce dle denní nabídky Domácí jablečný kompot 
se skořicí a medem Ovocná přesnídávka Mléčný nápoj s ovocem 

(7)

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

zeleninou  a kapáním 
(1,3,7,9)

Jemná cibulová polévka 
s petrželkou a krutony 

(1,3,7,9)

Kapustová s bramborem 
(3,7,9)

Rybí krémová  (1,3,4,7,9) Kmínová s vejcem (3,9) Boršč (1,7,9) Fazolová s uzeninou 
(1,7,9)

Menu oběd 1 Segedínský guláš, 
houskový knedlík (1,3,7)

Kuřecí řízek v sýrové 
krustě, bramborová kaše 

(1,3,7,10)

 Znojemská hovězí 
pečeně, rýže (1,3,7)

Pečené kuře, petrželkové 
brambory(1,3,7)

Masové kuličky s rajskou 
omáčkou, těstoviny 

(1,3,7,9)

Rizoto s vepřovým 
masem a zeleninou, 
sypané sýrem (7,9)

Kuřecí roláda, 
bramborová kaše (1,3,7)   

Menu oběd 2  Halušky se špenátem 
(1,3,7)

Soté ze sójového masa 
se zeleninou, olivami a 
kari omáčkou, dušená 

rýže (1,6,7,9)

Nudle s mákem sypané 
cukrem a přelitém 
máslem (1,6,7,9)          

nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Těstoviny s houbami, 
smetanou a tymiánem 

(1,3,7)

Zapečená brokolice s 
rajčaty a sýrem, 

petrželkové brambory (7)

Ovocné knedlíky s 
tvarohem, cukrem a 

přelité máslem (1,3,7) 
nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Zapečené těstoviny se 
zeleninou  (7)

Dezert Ořechový řez (1,3,7,8) Salát Coleslaw (7)
Švestkový koláč s 

mákem a drobenkou 
(1,3,7)

Okurkový salát Tzatziky 
(7)

Ovocný kompot Jemný salát z červené 
řepy Míchaný zeleninový salát

Svačina Mléčný dezert (1,7) Obložený chlébíček 
(1,3,7)

Termix (7)
Jahodový pohár se 

šlehačkou (7) Slaný závin (1,3,7) Jablko Karamelový řez (1,7)

Večeře
Sekaná pečeně, chléb, 

hořčice, řez kyselé 
okurky (1,3,7)

Tuňáková pomazánka s 
petrželkou, pečivo (1,7)

Vařené brambory s 
tvarohem a anglickou 

slaninou a jarní cibulkou 
(7)

Těstovinový salát se 
šunkou a zeleninou, 

pečivo (3,7,9)

Zeleninové lečo s 
klobásou a vejci, chléb 

(1,3,7,9)

Hovězí vývar s játrovými 
knedlíčky a vlasovými 

nudlemi, pečivo (1,3,7,9)
Lehký bramborový salát, 

pečivo (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Tmavé pečivo s dietní 
šunkou a salátovou 

okurka (1)

Celozrný chlebíček se 
sýrem (1,3,7)

Chléb se žervé a 
rajčetem (1)

Chléb s taveným sýrem, 
jablko (7)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou, tmavé 

pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo s lučinou 
a strouhaným sýrem 

(1,3,7)

Tmavé pečivo s dietní 
šunkou a rajčetem (1,3,7)

                         

ŠÉFKUCHAŘ                              
LUKÁŠ ALEXA                       

S KOLEKTIVEM            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 20.9.2021 do 26.9.2021

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:


