
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
13.07.2020 14.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 18.07.2020 19.07.2020

Snídaně

Houska s 
pomazánkovým máslem, 
salám, čerstvá zelenina                 

bílá kava nebo čaj                                  
(1,3,7)

Buchy s nápní               
bílá káva nebo čaj                                

(1,3,7)

Míchaná vajíčka na 
cibulce s pečivem               
bílá káva nebo čaj                               

(1,3,7)

Tavený sýr, chléb, 
čerstvá zelenina                         

bílá káva nebo čaj                                      
(1,3,7)

Tvarohový závin                   
bílá káva nebo čaj                     

(1,3,7)

Paštiková pomazánka s 
pečivem a čerstvou 

zeleninou               
bílá káva nebo čaj                                  

(1,3,7)

 Chléb s  máslem a 
vařeným vejcem                  

bílá káva nebo čaj                                      
(1,3,7)

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

Polévka oběd Fazolová polévka                          
(1,3,7)

Kuřecí vývar s vejcem                    
(1,3,7,9)

Maďarská gulášová 
polévka                                 
(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a drobením           

(1,3,7)        

Kulajda                
(1,3,7)    

Drůbeží krém               
(1,3,7)  

Uzená polévka s rýží  
(1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřová kotleta na 

houbách,                    
šťouchaný brambor            

(1,3,7)

Plněné papriky s rajskou 
omáčkou, těstoviny                                       

(1,3,7)

Hovězí roštěná, 
škvarkový knedlík                            

(1,3,7)

Kuřecí směs,                  
šunková rýže                   

(1,3,7)                  

Hovězí maso na 
česneku,                       

špecle                          
(1,3,7)                

Holandský řízek, 
bramborová kaše                      

(1,3,7)

Moravský vrabec, zelí, 
houskový knedlík         

pivo                   
(1,3,7)

Menu oběd 2 Zeleninové rizoto              
(1,3,7)

Smažené rybí prsty, 
vařený brambor                           

(1,3,7)

Kynuté ovocné knedlíky                             
(1,3,7)

Zelené fazolové lusky s 
anglickou slaninou, 

pečivo                          
(1,3,7)

Šopský salát s 
rozpečenou bagetkou                     

(1,3,7)

Zapečené palačinky s 
tvarohem               

(1,3,7)

 Bulgur s kuřecím 
masem                 
(1,3,7)

Dezert Rajčatový salát Sušenka                             
(1,3,7)

 Kompot Červená řepa Ovoce dle denní nabídky Okurkový salát
Medový perník s 
ovocnou náplní                                          

(1,3,7)

Svačina Termix                 
(1,3,7)

Domácí moučník              
(1,3,7)

Ovocná přesnídávka Domácí moučník                 
(1,3,7)

Nanuk                 
(7)

Ovocný jogurt                              
(7)

Domácí moučník      
(1,3,7,8)

Večeře
Vídeňské párky, pečivo, 

hořčice                           
(1,3,7,10)

Salámová pomazánka, 
chléb, čerstvá zelenina                           

(1,3,7)

Chléb s máslem , 
šunkový salám, čerstvá 

zelenina                
(1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem, cukrem a 

máslem                               
(1,7)

Tlačenka s cibulí a 
octem, chléb                   

pivo                   
(1,3,7)

Zelná polévka s pečivem                   
(1,3,7)

Tvarohová pomazánka  
chléb, čerstvá zelenina                                          

(1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Žervé, chléb čerstvá 
zelenina                
(1,3,7)

Paštika s čerstvou 
zeleninou               

pečivo                               
(1,3,7)

Dia tvaroh, chléb, jablko                                 
(1,3,7)

Bílý jogurt ,chléb               
(1,3,7)

Tavený sýr s tmavým 
pečivem, čerstvá 

zelenina                
(1,3,7)

Dia přesnídávka                 
(1,3,7)

Lučina s chlebem a 
čerstvou zeleninou    

(1,3,7)

                         

ŠÉFKUCHAŘKA                 
Lenka Vinterlíková a 

kolektiv kuchyně

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK od 13.7.2020 do 19.7.2020

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


