
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 07.09.2019 08.09.2019

Snídaně

Tuňáková pomazánka, 
chléb, zelenina,

 bílá káva nebo čaj 
(1, 3, 4, 7)

Bylinkové máslo, pečivo, 
zelenina,

bílá káva nebo čaj
(1, 3, 7)

Loupák s marmeládou a 
máslem, bílá káva nebo 

čaj
 (1, 3, 7) 

Chléb s máslem, šunkou, 
rajče, okurka, 

bílá káva nebo čaj
(1, 3, 7)

Kobliha s náplní,
čaj nebo kakao

(1, 3, 7)

Chléb s máslem a 
vejcem, zelenina,
bílá káva nebo čaj

(1, 3, 7)

Buchty s tvarohovou 
náplní,

bílá káva nebo čaj,
(1, 3, 7) 

i dia variace

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj, pečivo
 (1, 3, 7)

Ovocná přesnídávka Krájená zelenina dle 
denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Brokolicový krém se 
smaženou houskou

 (1, 3, 7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a domácím 

drobením 
(1, 3, 7)

Houbový krém s 
petrželkou (1, 3, 7)

Slepičí vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1, 3, 7)

Krémová polévka z 
medvědího česneku

 (1, 3, 7, 9)

Maďarská fazolová 
polévka
(1, 3, 7)

Polévka s kuřecím 
masem, zeleninou a 

vejcem (1, 3, 7, 9)

Menu oběd 1
Hovězí maso na kmíně, 

paprikové knedlíky
(1, 3, 7, 9)

Zapečené těstoviny s 
moravským uzeným, 

kyselá okurka
(1, 3, 7)

Vepřová plec po 
cikánsku, dušená rýže

(1, 3, 7)

Vařené hovězí maso s 
koprovou omáčkou, 

vařené brambory 
(1, 3, 7)

Kuřecí guláš se zelím a 
žemlovými knedíly

(1, 3, 7)

Placičky z mletého masa 
se slaninou a jarní 

cibulkou, bramborová 
kaše, řez rajčete

(1, 3, 7)

Pomalu pečená vepřová 
plec, dušená zelenina na 

másle, petrželkové 
brambory, pivo

(1, 3, 7)

Menu oběd 2
Zapečené palačinky s 

tvarohem a marmeládou 
(1, 3, 7)

Kapustové kabanátky, 
vařené brambory

(1, 3, 7)

Meruňkové kynuté 
knedlíky s ovocným 

přelivem
(1, 3, 7)

Těstoviny se sýrovo-
bylinkovou omáčkou

(1, 3, 7, 9)

Ledový salát s tuňákem, 
vejce, červená cibule 

(1, 3, 7, 9)

Houbové rizoto, sypané 
strouhaným sýrem, 

kyselá okurka
(1, 3, 7)

Grilovaná zelenina 
ratatouille, bílé pečivo

(1, 3, 7)

Dezert Ovocný kompot Okurkový salát Ovoce dle denní nabídky Míchaný zeleninová salát Puding s ovocem
(1, 3, 7)

Červená řepa Ovocné pyré

Svačina Domácí moučník 
(1, 3, 7)

Ovocný jogurt 
(7)

Domácí moučník 
(1, 3, 7)

Čokoládový termix
(7)

Domácí moučník 
(1, 3, 7)

Ovocný jogurt 
(7)

Domácí moučník 
(1, 3, 7)

Večeře
Chleba s máslem a 

džemem
(1, 3, 7)

Obložený chleb se 
salámem, sýrem a 

zeleninou 
(1, 3, 7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem, uzený sýr, rajče 

(1, 3, 7)

Buřty na pivu, chléb,
 pivo

(1, 3, 7)

Šunková pěna, pečivo, 
zelenina
(1, 3, 7)

Krupicová kaše s 
kakaem, moučkovým 
cukrem, máslem (1, 7)

Obložený talířek s 
gothajem, sýrem, pečivo 

(1, 3, 7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Žervé, ředkvičky, chléb 

(1,3,7)

Plátkový sýr s jablekm, 
tmavé pečivo

(1, 3, 7)

Bílý jogurt
 (7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem, vejcem

(1, 3, 7)

Chéb s máslem, 
plátkovým sýrem a 

řezem rajčete
 (1, 3, 7)

Chléb s lučinou, šunkou 
a řezem salátové okurky 

(1, 3, 7)

Ovocný dia jogurt, tmavé 
pečivo
(1, 3, 7)

                         

ŠÉFKUCHAŘKA                    
Lenka Vinterlíková a 

kolektiv

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2. 9. 2019 do 8. 9. 2019

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


