
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17.5.2021 18.5.2021 19.5.2021 20.5.2021 21.5.2021 22.5.2021 23.5.2021

Snídaně
Chléb s taveným sýrem a 

čerstvou zeleninou
(1, 3, 7)

Houska s máslem, 
vařené vejce,čerstvá 

zelenina, bílá káva nebo 
čaj

 (1, 3, 7)

 Skořicová vrulka,                
dia variace

bílá káva nebo čaj
(1, 3, 7)

Chléb s máslem, 
šunkový salám, čerstvá 

zelenina 
bílá káva nebo čaj

(1, 3, 7)

Rohlík s ovocnou 
pomazánkou

čaj nebo kakao
(1, 3, 7)

Škvarková pomazánka  s 
pečivem, čerstvá 

zelenina
bílá káva nebo čaj

(1, 3, 7)

Vánočka s                      
máslem,

bílá káva nebo čaj,
(1, 3, 7) 

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

Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Bujón se šunkovými 

knedlíčky
 (1, 3, 7)

Slovenská sladkokyselá 
polévka                            
(1,3 7)

Kuřecí vývar s drobením 
a bylinkami 
(1, 3, 7, 9)

Polský boršč
(1, 3, 9)

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

Květáková polévka
(1, 3, 7, 9)

Masový krém
 (1, 3, 7, 9)

Menu oběd 1
Dušené hovězí maso se 

slaninou,               
špecle

Kuřecí směs se šunkou,                              
dušená rýže                 

(1,3,7)

Zabijačkový guláš,                         
houskový knedlík

(1, 3, 7)

Smažené rybí prsty, 
šťouchaný brambor

(1, 3, 7)

Kuřecí kousky ve 
smetanové omáčce, 

těstoviny
(1, 3, 7)

Chlupaté knedlíky, 
bůčkové zelím, opečená  

cibulka
(1, 3, 7)

Vepřové nudlíčky v 
jemné kari omáčce, 

dušená rýže
(1, 3, 7)

Menu oběd 2
Kari z červené řepy, 

jáhlové pyré                      
(1,3,7) 

Rajčatový salát s 
mozzarellou a pečivem

(1, 3, 7)

Zapečené palačinky s 
tvarohem            nevhodné 

pro dietu č.9
(1, 3, 7)

Krkonošská kaše 
(brambory, kroupy, 
majoránka, česnek), 

kysané zelí
(1, 3, 7, 9)

Krupicová kaše s 
medem                 

nevhodné pro dietu č.9
(1, 3, 7, 9)

Brokolickové 
karbanátky, bramborová 

kaše
(1, 3, 7)

Fazole na kyselo, 
opečená klobása,                  

chléb
(1, 3, 7)

Dezert Koláček Zeleninový salát Ovocný kompot Okurkový salát Mandarinkový kompot Rajčatový salát Oplatka

Svačina Domácí moučník 
(1, 3, 7)

Ovocný jogurt                         
(7)  

Domácí moučník 
(1, 3, 7)

Nanuk                 
(7)  

Mléčný dezert                       
(7)  

Domácí moučník 
(1, 3, 7)

      Ovocný tvaroh
(7)   

Večeře

Turistická pomazánka s 
pečivem a čerstvou 

zeleninou
 bílá káva nebo čaj 

(1, 3, 4, 7)

Frankfurtská polévka
(1, 3, 7)

Sýrový salát,                      
chléb                                                   

(1, 3, 7)                 

Teplá uzená kýta s 
křenem a hořčicí,    

chléb  
(1, 3, 7)

Vajíčková pomazánka, 
čerstvá zelenina, chléb

(1, 3, 7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem a salámem, 

čersvá zelenina                          
(1 3,7)

krupicová kaše s 
kakaem                
(1, 3, 7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9

Játrová paštika, chléb, 
čerstvá zelenina 

(1,3,7)

Lučina, tmavé 
pečivo,čerstvá zelenina 

(1, 3, 7)

Bílý jogurt, tmavé pečivo
 (7)

Šunka, máslo, čerstvá 
zelenina, chléb

(1, 3, 7)

Žervé s pečivem a 
čerstvou zeleinou

(1, 3, 7)

Dia přesnídávka
(1, 3, 7)

Tavený sýr s chlebem a 
čerstvou zeleninou

(1, 3, 7)

                         kolektiv kuchyněPŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK od 17.5.2021 do 23.5.2021

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


