
SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 25.05.2019 26.05.2019

Snídaně Lučina, bageta (1,3,7) Croassan (1,3,7)
Drožďová pomazánka, 

slunečnicový chléb 
(1,3,7)

Šunkovo-sýrová 
pomazánka, cereální 

bageta (1,3,7,10)

Makovka s medovým 
máslem (1,3,7)

Pomazánka z rybiček, 
chléb (1,3,4,7) Domácí tiramisu (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 Hovězí vývar s játrovou 
rýží (1,3,7,9)

Zeleninová krémová 
polévka (1,3,7,9)

Drůbeží vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1,3,7,9)
Gulášová polévka (1,3,7) Bramborová polévka s 

houbami (1,3,7,9)

Hrachová polévka s 
opraženou anglickou 

slaninou (1,3,7)

Květáková polévka se 
smetanou (1,3,7)

Menu oběd 1
Hovězí svíčková na 
smetaně, houskový 

knedlík (1,3,7,9)

Čočka na kyselo s 
uzeným masem, kyselá 

okurka, osmažená 
cibulka (1,3,7,10)

Těstoviny s boloňskou 
omáčkou (1,3,7,9)

Pečená vepřová 
krkovice, fazolové lusky 

s anglickou slaninou, 
šťouchané brambory 

(1,3,7)

Hovězí gulášek, žemlové 
knedlíky (1,3,7)

Vepřové ražniči na 
plechu, vařené 

brambory, americký 
dressing (1,3,7)

Kuřecí přírodní plátek, 
bramborová kaše (1,3,7)

Menu oběd 2
Pečená brambora plněná 
směsí kukuřice a cibulky 
se zakysanou smetanou 

(1,3,7)

Zeleninové lečo, vařené 
brambory (1,3,7)

Stroganov ze sójového 
masa, dušená rýže 

(1,3,7)

Krupicová kaše s 
ovocem, kakem a 

máslem (7)

Bramborová roláda 
plněná špenátem a 

uzeninou, osmažená 
cibulka (1,3,7)

Houbový kuba s cizrnou 
(1,3,7)

Celerový salát, pečivo 
(1,3,7,9)

Dezert/salát Zeleninový míchaný 
salát Ovocný kompot Šopský salát (7) Sušenka (1,3,7) Čínské zelí s 

pomerančem Okurkový salátek Ovocný rozvar 

Svačina Přesnídávka Biskvit „Zelený čaj ” Děrovaná buchta s 
čokoládou (1,3,7)

Obložený chlebíček 
(1,3,7)

Čokoládový puding s 
ovocem (1,3,7)

Jablečný závin (1,3,7) Mléčný řez (1,3,7)

Večeře Vepřový ovar, hořčice, 
křen, chléb (1,3,7,10)

Chléb s pomazánkovým 
máslem, zelenina  (1,3,7)

Zabijačkový gulášek, 
chléb (1,3,7)

Zapečená brokolice s 
rajčaty a strouhaným 
sýem, pečivo (1,3,7)

Pochoutkový salát, 
houska (1,3,7,9)

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

Domácí husí paštika s 
mandlemi, 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
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   

alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK od 20.05.2019 do 26.05.2019

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


