
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 09.03.2019 10.03.2019

Snídaně Vánočka, máslo, bílá 
káva, čaj (1,3,7)

Rybí pomazánka, chléb, 
čaj, káva(1,3,4,7)

Povidlové buchty, bílá 
káva, čaj (1,3,7)

Rohlík, máslo, čaj, caro 
(1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo, káva nebo čaj 

(1,3,7)

Čokoládový croissant 
(1,3,7)

Tvarohová pomazánka s 
pažitkou, chléb, čaj caro 

(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 

nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd
Zeleninový vývar se 

špaldovými 
knedlíčky(1,3,9)

Hovězí vývar s vlasovými 
nudlemi (3,9)

Krupicová s vejci 
(1,3,7,9)

Bramborová (1,3,9) Kuřecí vývar s písmenky 
(1,3,7,9)

Jemný pórkový krém s 
opečenými houstičkami 

na másle (1,3,7)

Zeleninový vývar s 
těstovinovými písmenky 

(1,3,7)

Menu oběd 1
Francouzké 

brambory(šunka, sýr, 
cibulka, vajíčko)(1,3,7)

Vepřové maso dušené v 
mrkvi, rozpek (1,3,7)

Losos na másle, 
bramborová kaše(4,7)

  Kuřecí kostky na 
paprice, dušená 

rýže(1,3,7)
Ovocné knedlíky , cukr, 

tvaroh , máslo(1,3,7)
Rybí filé na másle , 

bramborová kaše(4,7)
Vepřové výpečky, 

špenát, bramborový 
knedlík, pivo(1,3,7)

Menu oběd 2
Hovězí maso dušené, 

křenová omáčka kynutý 
knedlík(1,3,7)

Zapečené těstoviny se 
šunkou a 

zeleninou(1,3,7)

Uzená plec bramborová 
kaše(7)

Kuřecí salát s kuskusem 
a zeleninou(9)

Hovězí na slanině , 
dušená rýže(1)

Vaječnice s hráškem, 
bramborová kaše(3,7) Zeleninové rizoto(9)

Dezert Domácí perník(1,3,7) Zelný salát(9) Mrkvový salát s 
ananasem

Máslová jahodová 
kapsa(1,3,7)

Sušenka(1,3,7,8) Červená řepa Ovoce dle denní nabídky

Svačina Ovocná přesnídávka Mléčný nápoj, 
pečivo(1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Čokoládový puding(7) Termix, pečivo(1,3,7) Ovocný jogurt Domácí moučník(1,3,7)

Večeře
Obložený talířek se 

sýrovou variací, zelenina, 
máslo, chléb(1,3,7)

Bramborový guláš, 
chléb(1,3,7)

Plněná bageta s 
pomazánkovým máslem, 

čínské zelí(1,3,7)
Krupicová kaše, cukr, 

máslo kakao(1,3,7)
Frankfurtská polévka, 

chléb(1,3,7)
Sulc, cibule, ocet, 

chléb(1,3,7)
Zapečené těstoviny se 

zeleninou, vajíčkem         
(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Chléb, žervé(1,3,7) Chléb, plátek sýra, jablko 

(1,3,7)
Bílý jogurt(7) Chléb, dia džem(1,3,7) Dia přesnídávka Pomazánkové máslo, 

chléb (1,3,7) Paštika, chléb(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 4. 3. 2019 do 10. 3. 2019.

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


