
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20.5.2019 21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 24.5.2109 26.5.2019 27.5.2019

Snídaně
Paštiková pěna,pečivo,   
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7) 

Kapsa s pudingovou 
náplní kakaový nápoj 

nebo čaj(1,3,7)

Obložený talířek s 
moravským uzeným a 
sýrem,tmavé pečivo, 

káva s mlékem nebo čaj 
(1,3,7)

Lučina chléb pečivo káva 
nebo ovocný čaj (7)

Šunkový salám máslo 
chléb pečivo bílá káva 

nebo čaj(1,3,7)

Maková pletýnka máslo 
džem, bílá káva nebo 
kakaový nápoj (1,3,7)

Turistická pomazánka 
chléb nebo pečivo bílá 

káva,čaj(1,7,9)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Mrkvovo hruškové pyré Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

zeleninou a fritátovými 
nudlemi (1,3,7)

Zelná polévka s 
klobásou(1,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a vaječnou 

sedlinou (1,3,7)

Krémová zeleninová 
polévka se zakysanou 

smetanou (1,3,7)

Kmínová se zeleninou a 
vejcem (1,3,7)

Frankfurtská s 
bramborami a uzeninou 

(1,3,7)

Kuřecí vývar se 
zeleninou a 

těstovinovými písmenky 
(1,3,7)

Menu oběd 1
Plzeňský vepřový guláš  

houskové knedlíky,  
(1,3,7)

Soukenický smažený 
řízek, bramborová 

kaše(1,3,7)

Kuřecí nudličky po 
cikánsku, dušená 

zeleninová rýže (1,3,7)
Smažené rybí prsty 

bramborová kaše (1,3,7)

Vepřová pečeně na 
zázvoru s dušeným 
červeným zelím a 

bramborovými knedlíky,  
(1,3,7)

Smažený květák vařené 
brambory tatarská 

omáčka(1,3,7,9)

Pečená vepřová 
krkovička na rozmarýnu, 

dušená mrkev, 
šťouchané 

brambory(1,3,7)

Menu oběd 2

Zadělávané fazolové 
lusky na kyselo, vejce na 
tvrdo, vařené brambory 

(1,3,7)

Bulgurové rizoto se 
zeleninou  sypané sýrem 

(1,3,7)

Francouzské brambory s 
uzeným masem(1,3,7)

Plněné kynuté knedlíky s 
ovocem přelité máslem 

sypané cukrem-
nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Grilovaná zelenina s 
rajčatovou 

omáčkou,brambory 
vařené (1,3,7)

Krůtí nudličky v sýrové 
omáčce, barevné 
teštoviny (1,3,7)

Noky se 
špenátem(1,3,7,9)

Dezert/salát Ovocná bublanina (1,3,7) Ovocný kompot(1,9) Salát  zeleninový (1,3,7) Ovocný salát (1,9) Sušenka (1,3,7) Koláč ovocný(1,3,7) Čokoládový řez (1,3,7)

Svačina Ovocný jogurt(7) Čokoládový bisvit(1,3,7) Zakysaná smetana s 
lesními plody(1,7,9)

Obložený chlebíček se 
sýrem(1,3,7) Puding(7) Chléb máslo rajče/1,3,7) Ovocný jogurt(7) 

Večeře
Hermelínový salát se 
šunkou, tmavé pečivo 

(1,3,7)

Pečené brambory s 
tvarohem a 

pažitkou(1,3,7)
Gulášová polévka 

chléb(1,9)
Gothaj s cibulí a octem 

chléb pečivo(1,9) Bramborák pivo(1,3,7,9) Kuřecí tlačenka, tmavé 
pečivo (1,3,7)

Chléb s máslem,šunkou 
sýrem a rajčaty (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7) Dle denní nabídky (1,3,7)

                         ŠÉFKUCHAŘ JÍŘÍ JŘÍK            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.05.2019 do 27.05.2019

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není 

stanoveno jinak.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. 
("švédský stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


