
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019 31.8.2019 1.9.2019

Snídaně Makovka/Loupák, máslo, 
džem  (1,3,7)

Pomazánka z kuřecího 
masa, pečivo (1,3,7,10)

Medové máslo s 
pečivem (1,3,7)

Turistická pomazánka, 
chléb (1,3,7)

Šunkovo-sýrový talíř, 
máslo, chléb (1,3,7)

Buchty s tvarohovou 
náplní    (1,3,7) Vánočka, máslo (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 Květáková polévka se 
smetanou (1,3,7)

Zeleninový vývar s 
bulgurem (1,3,7,9)

Bramborová s houbami  
(1,3,7)

Špenátový krém (1,3,7) Fazolová polévka (1,3,7)
Hovězí vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi (1,3,7,9)

Cibulačka (1,3,7)

Menu oběd 1
Špagety po uhlířsku 
sypané strouhaným 

sýrem (1,3,7)

Zbojnická hovězí 
pečeně, dušená rýže 

(1,3,7,10)

Kuřecí maso v paprikové 
omáčce se smetanou, 

těstoviny (1,3,7)

Nudle s tvarohem přelité 
rozpuštěným máslem 

(1,3,7) Nedoporučujeme 
pro dietu č.9

Vepřové v mrkvi, 
brambory (1,3.7)

Kapustové karbanátky s 
anglickou slaninou, 

petrželkové brambory 
(1,3,7)

Smažený kuřecí řízek, 
bramborová kaše, 

sterilovaná okurka (1,3,7)

Menu oběd 2
Bramborové šišky s 

mákem (1,3,7) 
nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Květákové placky, 
šťouchané brambory, 

tatarská omáčka 
(1,3,7,10)

Lečo s klobásou a vejce, 
chléb (1,3,7)

Bulgurové rizoto  se 
zeleninou, červenou 

řepou, rukolou a 
balkánským sýrem (1,3,7)

Bramborové nočky se 
sýrovo-smetanovou 

omáčkou a bylinkami 
(1,3,7)

Rybí kostky na citronech 
a bylinkách, bramborová 

kaše (1,3,4,7)
Těstoviny s brokolicí a 

sýrovou omáčkou (1,3,7)

Dezert/salát Ovocný kompot Hlávkový salát Mrkvový salát Sušenka (1,3,7) Ovocný rozvar Šlehaný tvaroh s 
malinou (7)

Okurkový salát 

Svačina Termix (7) Domácí moučník (1,3,7) Nanuk/Zmrzlina          Jogurt (7) Domácí moučník  (1,3,7) Nanuk/Zmrzlina          
Piškot s puginkovým 
přelivem a ovocem (7)

Večeře Obložený talíř, máslo,  
zelenina, chléb (1,3,7)

 Játrová paštika s 
brusinkami, pečivo 

(1,3,7)

Tavený sýr se šunkou, 
chléb, řez rajčete (1,3,7)

 Pomazánka s tvarohem 
a pažitkou, pečivo 

(1,3,4,7)

Zapečená zelenina s 
vejci a strouhaným 

sýrem, tmavé pečivo 
(1,3,7)

Lučina, chléb, řez 
rajčete (1,3,7) 

Pečivo s bylinkovým 
máslem a vejcem

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 26.08.2019 do 1.9.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
    alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


