
SENIORCENTRUM 

SENECURA TEREZÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021 21.11.2021

Snídaně
Budapešťská 

pomazánka, bageta 
(1,3,7)

Tavený sýr , lámankový 
chléb (1,3,7)

Drožďová pomazánka, 
slunečnicový chléb 

(1,3,7)

Závin s makovou nápní 
(1,3,7)

Šunkovo-sýrová 
pomazánka, cereální 

bageta (1,3,7,10)

Pomazánka z rybiček, 
chléb (1,3,4,7) Vánočka, kakao (1,3,7,9)

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)

Brokolicová polévka s 
krutony (1,3,7)

Drůbeží vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1,3,7,9)
Kulajda (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 Segedýnský guláš, 
houskové knedlíky 

Kuřecí směs na 
pomerančích, dušená 

rýže (1,3,7)
Těstoviny s boloňskou 

omáčkou (1,3,7,9)

Kuřecí karbanátek, 
bamborová lepenice 
(brambory se zelím a 

cibulkou) (1,3,7)

Hovězí pečeně po 
znojemsku, houskový 

knedlík (1,3,7) 

Vepřové ražniči na 
plechu, vařené 

brambory, americký 
dressing (1,3,7)

Kuřecí prsa pečená na 
zelenině, dušená rýže 

(1,3,7)

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

(1,3,7)

Čínské nudle se 
zeleninou (1,3,7)

Palačinky s tvarohem 
(1,3,7) Nedoporučujeme 

pro dietu číslo 9.

Treska pečená na 
pomerančích, 

bramborová kaše 

Bramborová roláda 
plněná špenátem a 

uzeninou, osmažená 
cibulka (1,3,7)

Houbový kuba s cizrnou 
(1,3,7)

  Fazolky na smetaně, 
vařené brambory (1,3,7)

Dezert/salát Zeleninový míchaný 
salát Míchaný kompot Mrkvový salát s 

ananasem 
Míchaný zeleninový salát Čínské zelí s 

pomerančem Okurkový salátek Ovocný rozvar 

Svačina Tvaroh míchaný s 
ovocem (7)

Termix (7) Jahodový jogurt (7) Sušenka (7) Čokoládový puding s 
ovocem (1,3,7)

Biskvit špaldový s 
tvarohem (1,3,7)

Mléčný řez (1,3,7)

Večeře Chléb s hermelínovou 
pomazánkou (1,3,7,9)

Zelná polévka s 
bramborami a klobásou, 

pečivo (1,3,7)
Zabijačkový gulášek, 

chléb (1,3,7)

Škubánky s mákem a 
moučkovým cukrem 
přelité rozpuštěným 

máslem (1,3,7)

Pochoutkový salát, 
toustový chléb(1,3,7,9)

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

Domácí paštika s 
mandlemi, pečivo (1,3,7)

Druhá večeře                       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)

                         

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS 
PŘIPRAVIL:                                               

ŠÉFKUCHAŘKA           
PETRA ČÍŽKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 15.11.2021 do 21.11.2021

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 stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                        
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem                               

Změna jídelního lístku vyhrazena :-)     


