
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
10.5.2021 11.5.2021 12.5.2021 13.5.2021 14.5.2021 15.5.2021 16.5.2021

Snídaně
Sýrová pomazánka, 

chléb, čerstvá zelenina,                       
bílá káva nebo čaj                                  

(1,3,7)

Kobliha s čokoládouvou 
náplní, dia variace,                                  
bílá káva nebo čaj                                

(1,3,7)

Pomazánka z uzeného 
masa, chléb, čerstvá  

zelenina,               
bílá káva nebo čaj                                  

(1,3,7)

 Chléb s  máslem a 
šunkou,                                 

bílá káva nebo čaj                                      
(1,3,7)

Míchaná vajíčka na 
slanině s pečivem,               
bílá káva nebo čaj                               

(1,3,7

Pomazánkové máslo, 
salám,pečivo, čerstvá 

zelenina,               
bílá káva nebo čaj                                      

(1,3,7)

Tvarohový závin,                   
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
Holandská hořčičná 

polévka                          
(1,3,7,9)

Slepičí vývar s nudlemi                          
(1,3,7)

Bramborovo-kukuřičný 
krém se slaninou                            

(1,3,7)

Kuřecí vývar se 
špenátovým  kapáním                                

(1,3,7)

Česnečka s bramborem                          
(1,3,7)

Mexická rajčatová 
polévka                         
(1,3,7)

Krémová cibulačka se 
smaženým hráškem         

(1,3,7)

Menu oběd 1
Kuřecí kousky na 

česneku,                       
šunková rýže                      

(1,3,7)

Hovězí guláš,                                
houskový knedlík,                     

pivo                   
(1,3,7)

Vepřový závitek se 
šunkou a sýrem, 
bramborová kaše                 

(1,3,7)

Španělský ptáček, 
dušená rýže                        

(1,3,7)                  

Segedínský guláš, 
cibulový knedlík,                               

pivo                   
(1,3,7)

Kuřeci kung - pao, 
bramboráčky                     

(1,3,7)

Vepřová plec na paprice,                     
těstoviny,                                

pivo                   
(1,3,7)

Menu oběd 2
Těstoviny s pažitkovou 

omáčkou                        
(1,3,7)

Pikantní čočka, opečený 
toust                  
(1,3,7)

Zeleninový salát s 
kuskusem              

(1,3,7)                  

Nudlový nákyp   s 
tvarohem               

( nevhodné pro dietu č.9)           
(1,3,7) 

Noky s  anglickou 
slaninou a parmezánem                   

(1,3,7)

Zapečené brambory se 
zeleninou a smetanou    

(1,3,7)

Kynuté ovocné knedlíky                                       
( nevhodné pro dietu č.9)                                           

(1,3,7)

Dezert Okurkový salát Čokoláda                          
(1,3,7)

Rajčatový salát Sušenka                         
(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Ovocný kompot Mrkvový salát s jablky

Svačina Domácí moučník              
(1,3,7)

Přesnídávka Domácí moučník              
(1,3,7)

Ovocný jogurt                 
(1,3,7)

Zmrzlina               
(7)

Domácí moučník      
(1,3,7,8)

Termix                 
(7)

Večeře
Sendvič s máslem a 

šunkou                             
(1,3,7)

Nakládaný hermelín, 
chléb                       
(1,3,7)

Žervé s čerstvou 
zeleninou, chléb                     

(1,3,7)

Hrachový krém s 
pečivem                                    

(1,3,7)

Balkánská pomazánka, 
čerstvá zelenina, 
toustový chléb                             

(1,3,7)

Sulc s cibulí a octem, 
chléb,                                        
pivo                   

(1,3,7)

Vídeňské párky, pečivo, 
hořčice                           

(1,3,7,10)

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)

Lučina s chlebem a 
čerstvou zeleninou    

(1,3,7)

Dia přesnídávka                            
(1,3,7)

Tavený sýr s tmavým 
pečivem, čerstvá 

zelenina                
(1,3,7)

Bílý jogurt ,chléb               
(1,3,7)

                         kolektiv kuchyněPŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK od 10.5.2021 do 16.5.2021

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


