
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 16.02.2019 17.02.2019

Snídaně
Rohlík s máslem a 

marmeládou, kakao, 
čaj(1,3,7)

Chléb s máslem a 
šunkou, řez rajčete, caro, 

čaj (1,3,7)

Rohlík s máslem a 
plátkovým sýrem, řez 

rajčete, caro, čaj (1,3,7)

Budapešťská 
pomazánka, chléb, 

zelenina, čaj, káva(1,3,7)

Celozrnné pečivo s 
pomazánkovým máslem, 

řez rajčete, čaj káva 
(1,3,7)

Vánočka s máslem, bílá 
káva, čaj (1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
se sušenými rajčaty, 

chléb, čaj, caro (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 
nabídky Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 

nabídky Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj (7)

Polévka oběd Vločková (1,9) Krupicová s vejci (1,3,9) Kuřecí vývar s vlasovými 
nudlemi (1,3,7,9)

Celerová krémová (1,7,9) Hrachová (1,7,9) Hovězí vývar s rýží (9) Italská (1,3,7,9)

Menu oběd 1
Zapečené těstoviny s 

uzeným masem , kyselá 
okurka(1,3,7,10)

Vepřové játra na slanině, 
duenárýže(1,3,7)

Smažené rybí filé , 
brambory (1,3,7,4)

Roštěná s rýží(1,3,7)                                  
Vepřové rizoto sypaný 
sýrem, kyselá okurka 

(7,10)

Krutí perkelt, těstoviny 
(1,3,7)

Marinovaná krkovička se 
šťouchanými brambory a 

fazolovými lusky(1,3,7)

Menu oběd 2
Hrachová kaše s 

cibulkou, vejce na tvrdo, 
kyselá okurka, pečivo 

(1,3,7,10)

Jogurtové knedlíčky s 
ovocným pyré, 

moučkový cukr,  
máslo(1,3,7)

Vepřový guláš , chléb 
(1,3,7)

Zapečené brambory se 
šunkou, sýrem a 
smetanou (1,3,7)

Uzené maso s 
bramborovou kaši(7)

Zapečené těstoviny  se 
zeleninou, vajíčkem, 
kyselá okurka(1,3,10)

Řecké zapečené 
brambory se zeleninou a 

rajčaty (1,3,7)

Dezert Kyselé zelí Máslové pečivo (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Okurkový salát Zmrzlina (7) Vanilkový puding(7) Ovoce dle denní  nabídky

Svačina Domácí pribináček (1,7) Čokoládový puding (1,7) Termix (1,7)
Meruňková kobliha 

(1,3,7)
Mléčný nápoj, pečivo 

(1,3,7)
Ovocná přesnídávka Mléčný řez (1,3,7)

Večeře Dušená mrkev  na másle 
s bramborem (7)

Plněná bageta se 
sýrovou pomazánkou, 

rajče (1,3,7)

Frankfurtská polévka s 
bramborem a párkem, 

pečivo (1,3,7)

Škvarková pomazánka, 
kyselá okurka, chléb, 

pivo (1,3,7,10)

Hovězí vývar s masem , 
pečivo (1,3,7)

Obložený chléb se sýrem 
a suchým salámem, 

zelenina (1,3,7)
Selská omeleta (3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý  jogurt(7) Tavený sýr, tmavé 

pečivo(1,3,7) Dia přesnídávka Žervé ,chléb, 
jablko(1,3,7)

Dia džem, pečivo(1,3,7) Šunka chléb, řez 
rajčete(1,3,7)

Pomazánkové máslo, 
chléb, salátová 
okurka(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


