SENIORCENTRUM
SENECURA PLZEŇ

Snídaně

Přesnídávka

JÍDELNÍ LÍSTEK od 8.11. 2021 do 14.11. 2021

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

08.11.2021

09.11.2021

10.11.2021

11.11.2021

12.11.2021

13.11.2021

14.11.2021

Tvarohová pomazánka s
uzeným sýrem, pečivo,
bílá káva, čaj (1,3,7)

Sázená vejce se
slaninou, pečivo, bílá
káva nebo čaj (1,3,7)

Šáteček s náplní tvaroh
borůvka, bílá káva, čaj
(1,3,7)

Paštika, brusinky,
pečivo, bílá káva nebo
čaj,(1,3,7)

Eso skořicové, bílá káva
nebo čaj
(1,3,7)

Salám se sýrem Horal,
pečivo káva nebo čaj
(1,3,7)

Mřížka s párkem a
ljutenicí, zelenina, bílá
káva,čaj (1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Kysané podmáslí
(7)

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

Polévka oběd

Zeleninový vývar s rýží
(1,3,9)

Krémová česneková
polévka, krutony (1,3,7)

Kuřecí vývar se
zeleninou a nudlemi
(1,3,9)

Zvěřinový vývar se
zeleninou, játrové
knedlíčky
(1,3,9)

Špenátová polévka s
vejci
(1.3.7)

Menu oběd 1

Vepřové soté s hráškem,
těstoviny
(1)

Prejt jaternicový, kysané
zelí, vařené
brambory(1,3,7,10)

Uzená krkovička,
šťouchané brambory s
cibulkou

Zvěřinový guláš,
žemlový knedlík
(1,3,7,9)

Kuřecí stehno pečené,
zeleninová tarhoňa(1,3,9)

Menu oběd 2

Kari rizoto s mrkví,
sypané sýrem (7)

Těstoviny all’ arrabbiata
(drcená rajčata, česnek,
cibulka, olivy,bylinky)
sypaané parmezánem
(1,3,7)

Těstoviny s Boloňsku
Zeleninové medilonky,
omáčkou, sypané sýrem
vařené brambory (1,3,7)
(1,3,10)

Dezert

Čalamáda

Kompot

Rajčatový salát

Svačina

Jogurt (7)

Ovocná přesnídávka

Večeře

Vepřová tlačenka s cibulí
a octem, chléb, pivo
(1)

Druhá večeře
určeno pro dietu
č. 9

Dia sušenka

(1,3,7)

Hovězí vývar se
zeleninou a smaženým
hráškem
(1,3,9)

Oplatka (1,3,7,8)

Jemnná cibulová
polévka s petrželkou
(1,7)

Plněné papriky s rajskou
Pečená vepřová
omáčkou, houskový
krkovička na čerstvém
knedlík (1,3,7)
tymianu, vařený brambor

Krupicová kaše, s
kakaem a máslem (1,7)

Zeleninový salát se
šunkou a sýrem, pečivo
(1,7)

Zapékaná cuketa s
bylinkami, vařené
brambory (1,3,7)

Kompot jablečný s
brusinkami

kompot

Červená řepa

Kompot

Puding
(7)

Karamelový biskvit s
hruškami
(1,3,7)

Sojový suk (1,3,6,7)

Domácí moučník
(1,3,7)

Dršťková z hlívy
ustřičné, pečivo (1)

Šunka, sýr, máslo,
zelenina chléb (1,3,7)

Myslivecká klobása
Chovaneček, hořčice,
chléb, pivo
(10)

Rybí pepřenky, chléb
(1,4,9)

Bramborový salát,
pečivo
(1,3,7)

Zapečené těstoviny se
zeleninou, vajíčkem
(1,3,7)

Bílý jogurt(7)

Žervé, pečivo, zelenina
(1,3,7)

Dia přesnídávka

Paštika, chléb, zelenina
(1)

Šunka, máslo, pečivo
(1,3,7)

Tavený sýr, pečivo,
zelenina (1,3,7)

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem. Veškeré pokrmy v
jídelním lístku jsou určeny k přímé spotřebě.

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Termix

(1)

ŠÉFKUCHAŘ
Pavel Malík a kolektiv

