
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.9.2021 21.9.2021 22.9.2021 23.9.2021 24.9.2021 25.9.2021 26.9.2021

Snídaně
Třená niva, houska, 

zelenina, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7)

grilované párečky, 
hořčice, chléb

bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Listový závin tvaroh 
meruňka

kakao nebo čaj
 (1,3,7)

Rohlík plněný 
šunkou,pomazankové 

máslo, zelenina
bílá káva nebo čaj

 (1,3,7)

Obložený chléb s 
gothajem a sýrem, 

máslo, zelenina 
bílá káva nebo čaj

 (1,3,7)

Croissant máslový s 
čokoládovou náplní, bílý 

jogurt
bílá káva nebo čaj

 (1,3,7)

Paštiková pěna, chléb, 
zelenina

 bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Pudingový dezert       (7) Ovoce dle denní nabídky 
Jogurt

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

Polévka oběd
Krupicová polévka se 

zeleninou a vejcem
 (1,3,7)

Kuřecí vývar s tarhoňou
 (1,3,7)

Hráškový krém s krutóny
(1,3,7)

Hovězí vývar s kapustou 
a rýží

 (1,3,7)

Celerová krémová 
polévka                  
(1,3,7,9)

Česnečka s bramborem           
(1,3,7)

Bramborový krém s 
pórkem
 (1,3,7)

Menu oběd 1
Azu po Tatarsku, 
zeleninová rýže,

 (1,3,7)

Vepřové maso v kapustě, 
vařené brambory

(1,3,7)

Hovězí maso vařené 
koprová omáčka, 
houskový knedlík       

(1,3,7)

Těstoviny s Boloňskou 
omáčkou, sypané sýrem                      

(1,3,7)

Krůtí kostky pečené v 
drcených rajčatech s 
koprem a feta sýrem, 

servírované s bulgurem
 (1,3,7)

Čevabčiči s vařeným 
bramborem, cibulka 

hořčice
 (1,3,7)

Moravský brabec, 
kysané zelí, houskový 

knedlík
 (1,3,7)

Menu oběd 2
Těstoviny zapečené s 

houbami a sýrem        
(1,3,7)

Kari rizoto s hráškem a 
mrkví, sýr

 (7)

Zeleninový salát s 
tuňákem a vejcem, 

pečivo
 (1,3,7)

Lívance se skořicí a 
cukrem                 

nevhodné pro dietu č. 9
(1,3,7)

Zeleninové lečo, pečivo
(1,3,7)

Těstoviny s rajčatovou 
omáčkou se šunkou a 
olivy, sypané sýrem, 

(1,3,7)

Dušená mrkev s 
hráškem, vařené 

brambory
 (1,3,7)

Dezert Červená řepa Zelný salát s mrkví Rajčatový salát s 
bazalkou

 Kompot
Okurkový salát s 

jogurtem                 
(7)

Ovocný kompot Kompot

Svačina Domácí moučník
(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Sladká středa
(1, 3, 7)

Ovoce dle denní nabídky Přesnídávka Domácí moučník (1,3,7) Nanuk 
(3,7)

Večeře

Chléb ve vajíčku s 
hořčicí a pažitkou, 

zelenina
 (1,3,7)

Debrecínka, máslo, 
pečivo, zelenina

(1,3,7)

Bramborová buchta, 
kysané zelí

(1,3,7)

Utopenci, chléb, pivo     
(1,10)

Zelná polévka s 
klobásou, pečivo                     

(1,7)

 Chléb s pomazánkou z 
tresky ala losos vejce, 

zelenina      (1,3,7)

Vaječná tlačenka, 
zelenina, pečivo

 (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, pečivo

 (1,3,7) 

Tavený sýr s čerstvou 
zeleninou, tmavé pečivo

(1,3,7)

Ovocné pyré Žervé s pažitkou, 
zeleninou, pečivo 

(1,3,7)

Dušená šunka,máslo, 
chléb

 (1,3,7)

 Dia sušenka
(1,3,7)

Lučina s tmavým 
pečivem, zelenina

(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ                    

Pavel Malík a kolektiv

JÍDELNÍ LÍSTEK od 20.9.2021 do 26.9.2021

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


