
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
8.7.2019 9.7.2019 10.7.2019 11.7.2019 12.7.2019 13.7.2019 14.7.2019

Snídaně Koblihy s marmeládou  
(1,3,7)

 Chléb s taveným sýrem, 
řez rajčete                                            

(1,3,7)

Chléb s vaječnou 
pomazánkou                       

(1,3,7,10)

Tavrohový a jablečný 
koláček                                   
(1,3,7)

Turistická pomazánka, 
pečivo                                          
(1,3,7)

Rohlík, máslo,marmeláda 
(1,3,7)

Buchty s tvarohovou 
náplní        (1,3,7)

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

Polévka oběd
Drůbeží vývar se 

zeleninou a vaječným  
svítkem (1,3,7,9)

Vývar ze zeleniny(1,3,7) Jemná cibulová polévka 
s petrželkou (1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a kapáním 

(1,3,7,9)

Krupicová polévka s 
vejcem a zeleninou 

(1,3,7,9)

Frankfurtská polévka 
(1,3,7)

Zeleninová polévka 
(1,3,7,9)

Menu oběd 1
Holandský smažený 

řízek, bramborová kaše 
(1,3,7)

Krkonošský knedl, 
špenát(1,3,7)

Pečená vepřová 
krkovička, bramborové 

knedlíky, dušené bílě zelí 
(1,3,7)

Grilovaná zelenina s kus-
kusem (1,3,7)

Hovězí maso vařené s 
teplou zeleninou, vařené 

brambory (1,3,7,9)

Kuřecí plátek s rajčaty 
a mozzarelou, vařené 

brambory(1,3,7)

Hovězí svíčková omáčka 
na smetaně, houskové 

knedlíky                                        
(1,3,7,9,10)

Menu oběd 2
Kuřecí salát s 

parmezánovým DIPem 
(1,3,7)

Bramborové šišky s 
mákem (1,3,7) 

nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Květákový mozeček, 
vařené brambory 

Kuřecí  nudličky na kari, 
šťouchané brambory 

(1,3,7) 

Hrachová kaše s 
uzeninou  (1,3,7)

Nudle s tvarohem přelité 
rozpuštěným máslem 

(1,3,7) Nedoporučujeme 
pro dietu č.9

Zeleninové rizoto sypané 
sýrem (1,3,7)

Dezert
Okurkový salátek se 

sladkokyselou zálivkou 
Ledový salát s octovou 

zálivkou Zeleninový míchaný salát Ovocný míchaný kompot Mrkvový salát s jablky Sušenka (1,3,7) Zeleninový míchaný salát 

Svačina Domácí moučník (1,3,7) Termix (7) Nanuk/Zmrzlina          
Mixované jahody s 

tvarohem  a sušenkou(7) Domácí moučník (1,3,7) Šneky z listového těsta 
(1,3,7,10)

Nanuk/Zmrzlina          

Večeře
Zeleninový aspik se 
šunkou, veka/toust 

(1,3,7)

Libové párky, hořcice, 
pečivo (1,3,7,10) Jogurt, pečivo (1,3,7) Boloňské těstoviny 

(1,3,7,10)

Obložený talířek s 
uzeninou, krájená 

zelenina, chléb (1,3,7)

Tmavý chléb s 
pomazánkovým máslem 

a vejcem, zelenina  
(1,3,7)

Žervé, rohík, 
zelenina(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7)

                         PETR WEINFURTER

JÍDELNÍ LÍSTEK od 8.7.2019 do 14.7.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


