
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019

Snídaně
Pomazánkové máslo, 
rohlík, řez rajčete, čaj 

bílá káva(1,3,7)
Buchty plněné tvarohem, 

kakao, čaj(1,3,7)
Míchaná vejce na 

cibulce, pečivo, caro, čaj 
(1,3,7)

Obložený chléb se 
šunkou a taveným 

sýrem, zelenina, káva, 
čaj (1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)
Loupák, máslo, džem, 

bílá káva nebo čaj (1,3,7)
Tuňáková pomazánka , 
chléb, čaj, caro (1,3,4,7)

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

nabídky Mléko, pečivo (1,3,7) Zelenina dle denní 
nabídky 

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi (1,3,7,9)

Fazolová(1,7,9)
Hovězí vývar se 

zeleninou a kuskusem 
(1,3,7,9)

Rajská s rýží (1,7,9)
Kuřecí vývar  s 
těstovinovými 

písmenky(1,3,7,9)
Krupicová s vejci 

(1,3,7,9)
Uzená s rýží (3,9)

Menu oběd 1 Znojemský plátek s rýží 
(1,3,9)

Zapečené těstoviny se 
šunkou od kosti a 

zeleninou, kyselá okurka 
(1,3,7)

Svíčková s hovězím 
masem a kynutý 

knedlík(1,3,7)

Smažený holandský 
řízek s bramborovou 

kaší (1,3,7)                                          

Vepřové maso na 
česneku, těstoviny 

(1,3,7)

Pečená tilápie, 
bramborová kaše (4,7)

Čevabčiči, vařený 
brambor, cibulka, 

hořčíce, pivo (1,3,7,10)

Menu oběd 2 Zeleninový salát s 
kuskusem (1,3,9)

Nudle s tvarohem, 
moučkovým cukrem a 

máslem (1,3,7)
Květákový mozeček, 

brambor (3,7)
Špagety po uhlířsku 
sypané sýrem (1,3,7)

Čočka na kyselo s 
vařeným  vejcem, 

smaženou cibulkou, 
sterilovaná okurka 

(1,3,7)

Zapečené těstoviny s 
mletým masem (1,3,7)

Zeleninové rizoto, kyselá 
okurka (9,10)

Dezert Vanilkový tvaroh (7) Ovoce dle denní nabídky Máslové pečivo (1,3,7) Okurkový salát se 
sladkokyselou zálivkou Ovoce dle denní nabídky Ovocný kompot Ovoce dle denní nabídky

Svačina Domácí moučník(1,3,7) Ovocný jogurt (7) Mléčný nápoj (7) Čokoládový tvaroh(7) Domácí moučník (1,3,7) Ovocná přesnídávka, 
pečivo (1,3,7) Koláček (1,3,7)

Večeře Vídeňské párky, pečivo, 
hořčice (1,3,7,10)

Dršková polévka, chléb, 
(1,3,7)

Tvarohová pomazánka s 
kápii, chléb(1,3,7)

Knedlíky s vajíčkem, 
kyselá okurka (1,3,7,10)

Tlačenka s cibulí a 
octem, chleba (1,3,7)

Hovězí vývar s masem, 
pečivo (1,3,7)

Šunkový závitek v 
aspiku, chléb (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dia džem, chleba(1,3,7) Žervé, tmavý pečivo, 

rajče(1,3,7) Bílý jogurt(7) Pomazánkové máslo, 
chléb(1,3,7)

Šunka tmavý pečivo, 
salátová okurka(1,3,7)

Lučina, chléb, 
rajče(1,3,7) Dia přesnídávka

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


