
SENIORCENTRUM 

SENECURA Liberec

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019

Snídaně
Drožďová pomazánka, 

pečivo, čerstvá zelenina, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Rohlík s medovým 
máslem, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)

Celerová pomazánka s 
petrželkou, pečivo, káva 

s mlékem nebo čaj 
(1,3,7,9)

Chléb s dušenou šunkou 
a paprikovým máslem, 

káva s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Ovesná kaše s kakaem, 
bílá káva nebo čaj (1,7)

Míchaná vajíčka s 
cibulkou, pečivo, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Domácí koláč s makovou 
náplní, kakao nebo čaj 

(1,3,6,7)

Přesnídávka Jogurtový nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd
Brokolicová polévka s 

opečeným toustem 
(1,3,7)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a praženou 

krupicí (1,9)
Žampionový krém (1,3,7)

Drůbeží vývar se 
zeleninou a smaženým 

hráškem (1,3,9)
Jemná pórková polévka 

se smetanou (1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a kapáním 

(1,3,7,9)

Zeleninový krém s kari a 
kukuřicí, krutonky 

(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Vepřové kostky po 

staročesku, těstoviny 
(1,3,7,9)

Rajská omáčka, hovězí 
vařené maso, houskový 

knedlík (1,3,7)

Smažené rybí filé se 
sýrem, bramborová kaše 

(1,3,4,7)

Vepřové výpečky, 
špenát, bramborový 

knedlík (1,3,6,7)

Rozlítaný vepřový 
ptáček, dušená rýže 

(1,3,7,9,10)

Hrachová kaše se 
smaženou cibulkou a 

klobásou (1,7)

Pečené kuřecí stehno, 
vařené brambory s 

pažitkou (7)

Dezert/salát Ovocný salát Řez karamelového 
koláče (1,3,6,7,11) Zeleninový salát Ovocný kompot Rajčatový salát s 

cibulkou 
Červená řepa Listový salát s 

vinaigrette zálivkou

Svačina Skořicový šnek (1,3,7) Jogurt s džemem, veka 
(1,3,7)

Meruňkový koláč (1,3,6,7) Pudink s ovocem 
(1,3,5,6,7,8,13,14)

Tvarohový dezert s 
mátou a piškoty (1,3,7)

Chléb s taveným sýrem 
(1,3,7)

Ovocný pohár se 
šlehačkou (7)

Večeře Bramborový guláš s 
uzeninou, chléb (1,3,7,9)

Pomazánka z kuřecího 
masa s ananasem, 

pečivo (1,3,7)

Zapečený lilek se šunkou 
a uzeným sýrem, pečivo 

(1,3,7)

Grilovaný hermelím, 
čerstvá zelenina, bageta 

(1,3,7)

Obložený talířek s 
tvrdým salámem, sýrem, 

máslem a zeleninou, 
pečivo (1,3,7)

Bramborové rosti s 
pečenou zeleninou 

(1,3,7)

Chléb se strouhaným 
sýrem a bylinkovým 

máslem (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)

                         
ŠÉFKUCHAŘ              

Barbora Beránková

JÍDELNÍ LÍSTEK od 17.6.2019 do 23.6.2019

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou 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                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


