
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
18.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 23.02.2019 24.02.2019

Snídaně Rohlík s máslem, řez 
rajčete, čaj caro (1,3,7)

Vajíčková pomazánka, 
chléb, zelenina, čaj, 

káva(1,3,7)
Čokoládový croissant, 

kakao, čaj (1,3,7)
Chléb s taveným sýrem, 

řez rajčete, čaj,  bílá káva 
(1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo 

čaj (1,3,7)
Buchty s makovou 

náplní, kakao, čaj(1,3,7)

Obložený talířek se 
sýrovou variací, máslo, 

zelenina, chléb, čaj 
caro(1,3,7)

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

Polévka oběd Zelňačka (1,3,7,9) Kuřecí vývar s vlasovými 
nudlemi (1,3,7,9)

Luštěninová s párkem 
(1,3,7,9)

Hovězí vývar s masem a 
pohankou (9)

Krupicová s vejci 
(1,3,7,9)

Selská se žampiony a 
širokými nudlemi 

(1,3,7,9,)

Zeleninový vývar s 
těstovinovými písmenky 

(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Zapečené rybí filé s 
vejcem a pórkem, 

bramborová kaše(3,4,7)
Vepřový prejt, 

brambory(1,3,7)

Kuřecí stehno na 
smetaně , kynutý 

knedlík(1,3,7)
Vepřové kostky na 

kmíně, kolínka (1,3,7)                                      

Zapečené těstoviny s 
kuřecím masem, 
kukuřicí, sýrem a 
smetanou (1,3,7)

Zahradnická sekaná s 
bramborem, kyselá 

okurka (1,3,7,10)

Pečený králík na 
zelenině, chlupatý  

knedlík, pivo  (1,3,7)

Menu oběd 2 Krutí roláda , 
bramborová kaše (1,3,7)

Kovbojské fazole s 
klobásou, chléb(1,3,7,10)

Cizrnová kaše, vařené 
vajíčko, kyselá okurka 

(1,10)

Šopský salát, žitný 
rohlík(1,3,7)

Kapustový mozeček s 
vejci (1,3,)

Těstovinový salát s 
bílým jogurtem (1,3,7)

Dezert Ovocný kompot Vanilkový tvaroh (7) Ovoce dle denní nabídky Sušenka (1,3,7,8) Zelný salát Ovoce dle denní nabídky Koláček (1,3,7)

Svačina Medový perník s 
ovocnou náplní (1,3,7) Máslové pečivo(1,3,7) Ovocná přesnídávka Termix, pečivo (1,3,7) Domácí moučník (1,3,7) Ovocný jogurt, 

pečivo(1,3,7) Domácí moučník(1,3,7)

Večeře Grenadýnský pochod 
(1,3,7)

Obložený chléb se 
salámem, sýrem, a 
zeleninou (1,3,7)

Slepičí vývar s 
vlasovými nudlemi, 

pečivo (1,3,7,9)
Šunková pěna, chléb, 

zelenina
  Buřty na pivu, tmavý 

chléb (1,3,7)
Plněná bageta sýrovou 

pomazánkou, řez rajčete 
(1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem, moučkovým 
cukrem, máslem (1,7,)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Plátkový sýr, chléb,, 

jablko(1,3,7)
Bílý jogurt(7) Lučina,  chléb, salátová 

okurka(1,3,7)
Dia přesnídávka Chléb, plátek šunky , 

rajče(1,3,7 Žervé, chléb(1,3,7) Chléb, paštika, salátová 
okurka(1,3,7

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


