
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
23.3..2020 24.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 28.03.2020 29.03.2020

Snídaně
Sýrová pomazánka, 

rohlík,čerstvá zelenina,                           
káva nebo čaj                 

(1,3,7)

Kobliha s ovocnou 
náplní,                                     

dia variace              
káva nebo čaj              

(1,3,7)

Paštika, tmavá houska, 
čerstvá zelenina,                                        

čaj nebo káva                        
(1,3,7)

Chléb s pomazánkévým 
máslem, salámem, 
čerstvá zelenina,                             

káva nebo čaj                   
(1,3,7)

Loupák, máslo, džem, 
bílá káva, čaj                     

(1,3,7)      

Rybí pomazánka s 
čerstvou zeleninou 

chléb,                           
bílá káva, čaj                              

(1,3,7)

Chléb s máslem, šunkou                         
čerstvá zelenina,                 

bílá káva, čaj                          
(1,3,7,8)

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

Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Květákový krém (1,3,7,9) Vývar s játrovou rýží      
(1,3,7)

Mrkvová polévka s kari                                    
(1,3,7)

Drůbková polévka                       
(1,3,7,9)

Frankfurtská polévka                             
(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a drobením          

(1,3,7)

Hrachová polévka s 
uzeninou               

(1,3,7)

Menu oběd 1
Kuřecí maso po 

myslivecku,             
těstoviny                           

(1,3,7)

Mleté biftečky se sýrem,               
bramborová kaše

Vepřové maso na 
rozmarýnu                     

dušená rýže                   
(1,3,7)

 Hovězí maso s 
koprovou omáčkou,              

houskový knedlík                             
(1,3,7)                  

Uzené maso se 
špenátem, šťouchaný 

brambor                
(1,3,7)    

Kuřecí roláda, jemná 
česneková omáčka noky                        

(1,3,7)

Smažený kuřecí řížek 
bramborový salát                     

(1,3,7)

Menu oběd 2

Dezert Ovocný kompot Okurkový salát Červená řepa Sušenka                         
(1,3,7)

Ovocný kompot Ovoce dle denní nabídky Rajčatový salát

Svačina Termix                 
(1,3,7)

Domácí moučník 
(1,3,7,8)

Ovocný jogurt                      
(1,3,7)

Domácí moučník 
(1,3,7,8)

Ochucený tvaroh                        
(1,3,7)

Lipánek                                        
(1,3,7)

Domácí moučník 
(1,3,7,8)

Večeře

Chléb s máslem, 
šunkový salám, čerstvá 

zelenina                
(1,3,7)

Zeleninové lečo, pečivo                                                       
(1,3,7)

Turistická pomazánka s 
bylinkami, čerstvou 

zeleninou               
tmavý chléb                     

(1,3,7)  

Teplá sekaná s hořčicí a 
chlebem                

(1,3,7)

Vlašský salát s chlebem 
a čerstvou zeleninou                          

(1,3,7)

Gulášová polévka s 
pečivem                         
(1,3,7)

Nakládaný hermelín s 
pečivem                           

(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, chléb (1,3,7)

Chléb s máslem, dietní 
salám, čerstvá zelenina                  

(1,3,7)

Tavený sýr s čerstvou 
zeleninou, chléb                   

(1,3,7)

Žervé s čerstvou 
zeleninou               

tmavý chléb                        
(1,3,7)

Ovocný jogurt s pečivem                            
(1,3,7)

Paštika s čerstvou 
zeleninou               

lněný chléb                 
(1,3,7)

Lučina s čerstvou 
zeleninou, chléb               

(1,3,7)

                         

ŠÉFKUCHAŘKA                    
Lenka Vinterlíková a 

kolektiv kuchyně

JÍDELNÍ LÍSTEK od 23.3.2020 do 29.3.2020

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


