
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
15.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 20.04.2019 21.04.2019

Snídaně
Hermelínová  

pomazánka, zelenina, 
rohlík, čaj, káva (1,3,7)

Čokoládový croissant, 
vitakáva, čaj (1,3,7,9)

Obložený talířek dušená  
šunka, sýr,  rohlík, 

zelenina, čaj nebo káva 
(1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
mrkví, chléb, čaj nebo 

káva (1,3,7)

Obložený talířek se 
sýrovou variací, rajče, 

pečivo , káva, čaj (1,3,7)
Velikonoční mazanec , 

kakao, čaj (1,3,7)
Vajíčková pomazánka, 
chléb, řez rajčete, caro, 

čaj(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky 
(1,3,7)

Zelenina dle denní 
nabídky (9) Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky 

(1,3,7)
Zelenina dle denní 

nabídky (9)
Ovoce dle denní nabídky 

(1,3,7)
Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Hovězí vývar s masem a 
zeleninou (1,3,7)

Bramborový krém (1,3,7) Mrkvová s kuskusem ,(3) Jarní zeleninová 
polévka(1,39)

Zelná polévka s  
uzeninou )1,3,7)

Frankfurtská s 
bramborem a párkem 

(1,3,7)

Velikonoční polévka 
šmigrutovka(uzené 

maso, vejce, smetana, 
křen, klobása)(1,3,7,9)

Menu oběd 1 Kuřecí na paprice, 
kynutý knedlík(1,3,7)

Zapečená tilápie, 
bramborová kaše (4,7)

Debrecínský guláš, 
kynutý knedlík (1,3,7)

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

Velikonoční Ušelo 
(smetana, klobása, vejce, 

slanina) chléb (1,3,7)

Pečené kuřátko na 
másle, šťouchaný 

brambory s pažitku(7)
Velikonoční krutí ragú na 

víně , těstoviny (1,3,7)

Menu oběd 2

Krupicová kaše s 
máslem, cukrem a 

kakaem (1,7) 
nedoporučeno 

objednávat pro dietu č.9

Čočka na kyselo, vejce 
na tvrdo, kyselá okurka 

(1,3,10)

Selská omeleta s 
bramborami a hráškem 

(3,7)

Těstovinový salát se 
zeleninou a dresinkem 

(1,3,7)

Rybí filé zapečené s 
listovým špenátem, 
brambory sypané 

pažitkou(1,3,4)

Koprová omáčka s 
vařeným vajíčkem, 

kynutý knedlík(1,3,7)

Vaječná omeleta se 
špenátem, brambory, 

máslo(3,7)

Dezert Sušenka (1,3,7,8) Rajčatový salát Ovoce dle denní nabídky Koláček (1,3,7,8) Ovocný kompot Okurkový salát Jablečný rozvar s 
meruňkami

Svačina Domácí moučník (1,3,7,8) Termix (7) Ovocná přesnídávka Ovocný jogurt, rohlík 
(1,3,7)

Velikonoční perník(1,3,7) Velikonoční  
nádivka(1,3,7) Jidáš (1,3,7)

Večeře Obložený chléb, máslo, 
šunka, zelenina (1,3,7,9)

Bageta se sýrovou 
pomazánkou, rajče 

(1,3,7)

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

Škvarková pomazánka, 
chléb (1,3,7,9)

Bramborové šišky s 
opraženou strouhankou 

přelité máslem (1,3,7)
Hovězí maso na kmíně, 

dušená rýže(1,9)
Chlebíček s 

bramborovým salátem a 
šunkou(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, dia vánočka 

(1,3,7)
Plátkový sýr s jablkem, 

tmavé pečivo (1,3,7) Dia džem, chléb (1,3,7) Žervé se zeleninou, 
tmavý chléb (1,3,7)

Plátek dušené šunky, 
tmavé pečivo, rajče 

(1,3,7)

Dia přesnídávka tmavé 
pečivo(1,3,7)

Tavený sýr, salátová 
okurka, chléb(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 15. 4. 2019 do 21. 4. 2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


