SENIORCENTRUM
SENECURA PLZEŇ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 15.11. 2021 do 21.11. 2021

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

15.11.2021

16.11.2021

17.11.2021

18.11.2021

19.11.2021

20.11.2021

21.11.2021

Snídaně

Turistická pomazánka,
pečivo, čerstvá zelenina,
bílá káva nebo čaj
(1, 3, 7)

Koláček
bílá káva nebo čaj
(1, 3, 7)

Snack Madeland se
šunkou, čerstvá
zelenina, bílá káva, čaj
(1, 3, 7)

Bylinkové máslo s
pečivem, čerstvá
zelenina,
bílá káva nebo čaj
(1,3,7)

Kobliha s čokoládou,
bílá káva, čaj
(1,3,7)

Hermelínová
pomazánka, tmavá
houska, zelenina, bílá
káva nebo čaj
(1,3,7)

Přesnídávka

Ovoce dle denní nabídky

Jogurt
(7)

Perník
(1,3,7)

Polévka oběd

Tomatová polévka
(1, 3, 7)

Drůbeží vývar se
zeleninou a písmenky
(1, 3, 7,9)

Dršťková polévka (1,3,7)

Menu oběd 1

Francouzské brambory s
Kuřecí směs se šukou,
uzeným masem, kyselá
dušená rýže s petrželkou
okurka
(1,7)
(1,3,7)

Smetanový krém

Kysané podmáslí
(7)

Ovoce dle denní nabídky

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

Bramborovo pórkový
krém (1,7)

Rybí filé na másle,
dušená zelenina, vařené
brambory
(7)

Hovězí dušené, rajská
omáčka, houskový
knedlík
(1,3,7,9)

Palačinky s tvarohem
zapečené
(nevhodné
Zapečené špenátové
pro dietu č.9)
flíčky se sýrem
(1,3,7)
(1,3,7)

Grilovaná zelenina
ratatouille, bílé pečivo
(1, 3, 7)

(7) Ovoce dle denní nabídky

Hovězí vývar s vlasovými
Vločková polévka s kari
nudlemi a zeleninou
(1,3,7)
(1,3,9)

Smažený kuřecí řízek,
šťouchaný brambor s
pórkem
(1,7)

Hamburská vepřová
kýta, karlovarský knedlík
(1,3,7,9)

Kladenská pečeně ,
chléb, máslo, čerstvá
zelenina
bílá káva, čaj
(1,3,7)

Plněné bramborové
knedlíky, dušené zelí,
cibulka
(1,3,7)

Menu oběd 2

Kuskus se zeleninou a
sušenými rajčaty, sýr
(1,7)

Kukuřice na asijský
způsob, pečivo
(1,3,7)

Zeleninový salát s
mozarelou a balsamico
redukcí, pečivo
(7)

Těstoviny s houbami
sypané parmezánem,
kozí roh
(1,3,7)

Dezert

rajčatový salát s
cibulkou

Ovocný kompot

Zelný salát s paprikou

Ovoce dle denní nabídky

Svačina

Domácí moučník
(1, 3, 7)

Přesnídávka

Sladká středa
(1, 3, 7)

Ořechovník
(1,3,7,8)

Croissant
(1, 3, 7)

Pomazánka z rybího filé,
Zeleninový krém, pečivo
Šunkový salám,
zelenina, chléb
(1, 3, 7)
máslo,pečivo , zelenina
(1, 3,4, 7)

Bramboráčky se zelným
salátem, pivo
(1,3)

Chlebíček s liptovskou
pomazánkou (1,3,7)

Teplá sekaná, hořčice,
chléb

Dušená mrkev na másle
s bramborem (7)

Vařené vejce, máslo,
pečivo
(1, 3, 7)

Bílý jogurt, tmavé pečivo
(1, 3, 7)

Dia sušenka
(1, 3, 7)

Tavený sýr, pečivo, rajče
(1, 3, 7)

Dia přesnídávka

Večeře

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Žervé, pečivo, zelenina
(1,3,7)

Jablko

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem. Veškerá jídla jsou určena k
přímé spotřebě.

Ovocný kompot

Červená řepa

Piškotový řez
(1,3,7)

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Ovocný kompot

Sušenka
(1,3,7)

ŠÉFKUCHAŘ
Pavel Malík
kolektivem

s

