
SENIORCENTRUM 
SENECURA KLAMOVKA 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

13. června 14. června 15. června 16. června 17. června 18. června 19. června

Snídaně

Kobliha s ovocnou 
náplní, pečivo, máslo, 

bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Pomazánkové máslo s 
bylinkami, krájená 

zelenina, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Rohlík s džemem a 
máslem, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou a sýrem, máslo, 

krájená zelenina, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Listový závin s 
pudinkem, pečivo, 

máslo, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

Obložený talířek s 
debrecínskou pečení, 
pečivo, máslo, krájená 

zelenina, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

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

Přesnídávka
Ovoce dle denní 

nabídky
Ovocná přesnídávka

Ovoce dle denní 
nabídky

Makový loupák Mléčný nápoj Ovocná přesnídávka
Ovoce dle denní 

nabídky

Polévka oběd

Hovězí vývar s játrovým 

knedlíčky a nudlemi 
(1,7)

Zeleninový vývar s 

kapáním (1,3,7)
Boršč (1,3,7,9)

Drůbeží vývar s 

nudličkami (1,3,9)

Bramborový krém se 

strouhanou mrkví 
(1,3,7)

Hovězí vývar s kapáním 

(1,3,7,9)

Čočková polévka s 

rajčaty a bazalkou 
(1,3,7)

Menu oběd 1

Čevabčiči, vařené 
brambory, hořčice s 

cibulí (1,3,7,9,)

Vepřové nudličky na 
čínský způsob, dušená 

rýže (1,3,7)

Pečené kuře, 
šťouchané brambory s 

pórkem (1)

Špekové knedlíky, 
kysané zelí (1,3,7)

Masové kuličky s 
rajskou omáčkou, 
těstoviny (1,3,7)

Vepřový plátek s 
dušenou zeleninou na 
smetaně, rýže (1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
bramborová kaše (1,3,7)

Menu oběd 2

Sojové nudličky na 
paprice, těstoviny 

(1,3,7)

Gratinované houbové 
brambory se sýrovou 

omáčkou (1,3,7)

Jablková žemlovka s 

tvarohem a rozinkami 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Fazolové ragú s 
mexickou zeleninou, 

chléb (1,3)

Smažené žampiony, 
vařené brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7)

Bramborové noky se 
smetanovou omáčkou 

se špenátem (1,3,7)

Rýžový nákyp se 

švestkami (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Dezert/salát Zeleninový salát (1,3,7)
Čokoládový biskvit 

(1,3,7)
Ovocný kompot

Salát z červené řepy 
(1,3,7)

Ovoce dle denní 
nabídky

Litý koláč s ovocem 
(1,3,7)

Ovocný kompot

Svačina
Švestkový koláč s 
drobenkou (1,3,7)

Sušenka (1,3,7)
Obložený chlebíček 

(1,3,7)
Termix (1,3,7)

Dezert ze zakysané 
smetany s piškoty a 

lesním ovocem (1,3,7)

Zmrzlinový pohár s 
ovocem (1,3,7)

Ovocný jogurt (7)

Večeře
Vajíčkový salát, pečivo 

(1,3,7)
Halušky se zelím a 

uzeným masem (1,3,7)
Srbské vepřové rizoto 

(1,9) 

Turistická pomazánka, 
krájená zelenina, pečivo 

(1,3,7)

Masový krém se 
zelninou, pečivo (1,3,7)

Bretaňská zelenina na 
másle, vařený brambor 

(1,3,7)

Šunková pěna, pečivo 
(1,3,7)

Druhá večeře                       

určeno pro dietu                                

č. 9

 Chléb se šunkou a 
zeleninou (1,3,7)

Ovocný jogurt (7)
Tmavé pečivo s máslem 

a rajčetem (1,3,7)
Ovocná přesnídávka

Tmavé pečivo s 
paštikou (1,3,7)

Celozrnný chlébíček se 
sýrem a zeleninou 

(1,3,7)

Obložený chlebíček 
šunkový (1,3,7)

                         

JÍDELNÍ LÍSTEK od 13.6.2022 do 19.6.2022

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.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. 
("švédský stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                   


