
SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
03.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 08.12.2018 09.12.2018

Snídaně Pomazánkové máslo s 
pažitkou, bageta (1,3,7)

Medové máslo, makovka 
(1,3,7)

Drožďová pomazánka, 
chléb slunečnicový 

(1,3,7,10)

Šunkovo-sýrový talířek, 
máslo, chléb (1,3,7)

Tuňáková pomazánka, 
cereální bageta (1,3,4,7)

Sýrová pomazánka, 
krájená zelenina, chléb 

(1,3,7)
Domácí bábovka (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Dýňová polévka (1,3,7) Důbeží kaldoun (1,3,7,9) Slovenská kyselica 
(1,3,7)

Žampionový krém (1,3,7) Česneková krémová 
polévka (1,3,7)

Drůbeží vývar risi-bisi 
(1,3,7,9)

Kapustová polévka s 
opraženou kapustou 

(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Hovězí kostky na 

česneku, bramborové 
knedlíky (1,3,7)

Kuřecí přírodní plátek, 
baby mrkvička, 

šťouchané brambory s 
cibulkou (1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
uzeným masem, 

sterilovaná okurka (1,3,7)
Segedínský guláš, 

houskové knedlíky (1,3,7)
Tilápie na bylinkách a 
citronech, bramborová 

kaše (1,3,4,7)

Kuřecí nudličky se 
smetanou a kari, dušená 

rýže (1,3,7)

Vepřové maso po 
staročesku, zadělávaná 

kapusta, vařené 
brambory (1,3,7)

Menu oběd 2
Bulgurové rizoto s 
červenou řepou a 
zeleninou sypané 

parmazánem (1,3,7)

Bavorské vdolečky s 
povidly, strouhaným 

tvarohem a šlehačkou 
(1,3,7) nedoporučujeme 
objednat pro dietu č.9

Koprová omáčka s 
vařeným vejcem, 

housové knedlíky (1,3,7)

Lasagne se zeleninou a 
drcenými rajčaty 

zapečené se sýrem 
(1,3,7,9)

Smažené žampiony, 
vařené brambory, 

tatarská omáčka (1,3,7)

Jablečná žemlovka s 
tvarohem (1,3,7) 
nedoporučujeme 

objednat pro dietu č.9

Hrachová kaše s 
vařeným vejcem a 

osmaženou cibulkou 
(1,3,7,10)

Dezert/salát Ovocný kompot Mrkvový salát Špaldový biskvit s 
ořechy (1,3,7) Salát z červeného zelí Míchaný zeleninový salát Jablečný kompot se 

skořicí 
Salát z čínského zelí s 
kukuřicí a sterilovanou 

kápií 

Svačina Jogurt míchaný s 
marmeládou (7)

Šunkový chlebíček se 
zeleninou (1,3,7)

Dezert se zakysané 
smetany a tvarohu s 
lesním ovocem (7)

Škvarková placka (1,3,7) Ovocná přesnídávka Čokoládový biskvit 
(1,3,7)

Ovocný rozvar 

Večeře Cuketová nádivka, 
pečivo (1,3,7)

Frankfurtská polévka s 
uzeninou, pečivo (1,3,7) Bramborák (1,3,7)

Sýrovo-salámová 
pomazánka, chléb 

(1,3,7,10)

Vídeňské párky, hořčice, 
chléb (1,3,7,10)

Lečo s klobásou a vejce, 
chléb (1,3,7)

Domácí játrová paštika s 
brusinkami, pečivo 

(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

PETRA ČÍŽKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 03.12.2018 do 09.12.2018

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


