
SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
24.06.2019 25.62019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019

Snídaně Makovka, máslo, džem  
(1,3,7)

Pomazánka z kuřecího 
masa, cereální bageta 

(1,3,7,10)

Budapešťská 
pomazánka, 

slunečnicový chléb 
(1,3,7)

Domácí jablečný závin 
(1,3,7)

Vajíčková pomazánka, 
chléb (1,3,7,10)

Tvarohová pomazánka s 
mrkví, bageta (1,3,7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem, zelenina  (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 Květáková polévka se 
smetanou (1,3,7)

Zeleninový vývar s 
bulgurem (1,3,7,9)

Kulajda s houbami a 
vejcem (1,3,7)

Drůbeží vývar s 
krupicovým kapáním 

(1,3,7,9)

Rajčatová polévka s 
těstovinou (1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1,3,7,9)

Pórková polévka s 
vejcem (1,3,7)

Menu oběd 1
Kuřecí maso v jemné 
paprikové omáčce se 
smetanou, těstoviny 

(1,3,7)

Soukenický smažený 
řízek, bramborová kaše 

(1,3,7)

Zbojnická hovězí 
pečeně, dušená rýže 

(1,3,7,10)

Hrachová kaše, uzené 
maso, sterilovaná 

okurka (1,3,10,)

Smažená tilápie v 
těstíčku, bramborová 

kaše (1,3,7,11)

Bramborová roláda 
plněná uzeným masem, 

dušené bílé zelí, 
smažená cibulka (1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
bramborová kaše, 
sterilovaná okurka 

(1,3,7)

Menu oběd 2

Nudle s mákem a 
moučkovým cukrem 
přelité rozpuštěným 

máslem 
(1,3,7)nedoporučujeme 

pro dietu č.9

Čínské nudle se 
zeleninou a uzeným 

sýrem (1,3,7)

Pečená brambora ve 
slupce na bylinkách s 
kukuřicí, cibulkou a 

zakysanou smetanou 
(1,3,7)

Kapustové karbanátky s 
anglickou slaninou, 

petrželkové brambory 
(1,3,7)

Alpský knedlík (1,3,7) 
nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Bramborové nočky se 
sýrovo-smetanovou 

omáčkou a bylinkami 
(1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem a rozpuštěným 

máslem (1,3,7)

Dezert/salát Ovocný kompot Hlávkový salát Mrkvový salát s 
broskvemi 

Okurkový salát Ovocný rozvar Koláč se zeleného čaje 
(1,2,3,7)

Mléčný řez (1,3,7)

Svačina Mléčná rýže s kakaem (7) Ovocná přesnídávka Sušenka (1,3,7) Škvarková placka (1,3,7) Termix (7)
Dezert ze zakysané 

smetany s piškotami 
(1,3,7)

Puding (7)

Večeře

Obložený talířek uzeným 
masem, máslo, 

streilovaná okurka, 
chléb (1,3,7)

Pomazánka z červené 
čočky, chléb (1,3,7)

Trhaný bramborák 
(1,3,7,)

Rybičková pomazánka s 
tvarohem, bageta 

(1,3,4,7)

Zapečená zelenina s 
vejci a strouhaným 
sýrem , veka (1,3,7)

Kuřecí jatýrka se 
zeleninou, chléb (1,3,7,9)

Turistická pomazánka, 
chléb (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                               

Změna jídelního lístku vyhrazena :-)     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.06.2019 do 30.06.2019

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


