
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 16.03.2019 17.03.2019

Snídaně Čokoládový croissant, 
bílá káva, čaj (1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou a másle, chléb, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Tvarohová pomazánka s 
pažitkou, čaj, caro (1,3,7)

Celozrnné pečivo s 
pomazánkovým máslem 

,řez rajčete, čaj 
,káva(1,3,7)

Rohlík s máslem, 
salátová okurka, čaj, 

kakao(1,3,7)

Loupák, máslo, džem, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

rybí pomazánka, chléb,  
čaj, caro(1,4,3,7)

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

nabídky 

Polévka oběd Zeleninový vývar s 
kuskusem(1,3,9)

Bramborová  (1,3,7,9)
Hovězí vývar se 

zeleninou se smaženým 
hráškem (1,3,7,9)

Hrstková (1,9) Kmínová s vejci (3,9) Kuřecí vývar s 
pohankou(9)

Hovězí  vývar s 
těstovinovými písmenky 

(1,3,7)

Menu oběd 1 Uzená plec bramborová 
kaše 

Koprová omáčka s 
hovězím masem, kynutý 

knedlík(1,3,7)
Vepřový guláš s 
těstovinou (1,3,7)

Karbanátek s 
bramborovou kaší (1,3,7)                                          

Kuřecí nudličky na kari a 
dušená rýže(1,7,)

Pečené filé tresky na 
kmíně, vařené 

petrželkové brambory 
(1,3,7)

Vepřový vrabec, kysané 
zelí, bramborové 

knedlíky, pivo (1,3,7)

Menu oběd 2
Zapečené těstoviny s 

uzeným masem a 
vajíčkem (1,3,7)

Zeleninové lečo s 
klobásou, chléb (1,3,7)

Rýžový nákyp s 
meruňkami (1,3,7

Těstovinový salát s 
vajíčkem ,zeleninou 

(1,3,7)

Hrachová kaše s 
vařeným vajíčkem, 

kyselá okurka, 
cibulka(1,3,10)

Studentský řízek, vařené 
brambory(1,3,7)

Šopský salát, 
pečivo(1,3,7)

Dezert Jablečný rozvar Domácí moučník(1,3,7,8) Ovoce dle denní nabídky Máslové pečivo(1,3,7) Domácí moučník(1,3,7,8) Okurkový salát Ovoce dle denní nabídky

Svačina Sušenka(1,3,7) Vanilkový puding (7) Ovocná přesnídávka Čokoládový tvaroh (7) Mléčný nápoj (7) Ovocná přesnídávka, 
pečivo (1,3,7) Domácí mouční(1,3,7,8)

Večeře
Obložený talířek se 

sýrovou variací, máslo, 
řez rajčete (1,3,7)

Gulášová polévka, 
chléb(1,3,7,9)

Plněná bageta se 
sýrovou pomazánkou a 

rajče (1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem, cukrem a 

máslem (1,7,)

Obložený chléb s 
máslem a pivním 

salámem, řez rajčete 
(1,3,7)

Bramborové knedlíky s 
cibulkou, řez 

okurky(1,3,10)

Hovězí vývar s rýží, 
pečivo (1,3,7,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Žervé, chléb (1,3,7) Dia džem, pečivo (1,3,7) Plátkový sýr, chléb, 

jablko (1,3,7)
Paštika, chléb, 

rajče(1,3,7) Bílí jogurt, pečivo(1,3,7) Sýrová pomazánka, 
chléb(1,3,7) Chléb se šunkou(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   

alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


