
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17.6.2019 18.6.2019 19.6.2019 20.6.2019 21.6.2019 22.6.2019 23.6.2019

Snídaně Šunka tavený sýr chléb 
pečivo ,bílá káva(1,3,7)

Závin s mákem nebo 
jablky bílá káva,čaj(1,3,7)

Šunková pomazánka 
chléb,pečivo 

káva,mléko(3,7)
Makovka,máslo džem 

káva bílá,čaj(1,3,7)
Lučina chléb bílá káva 

nebo čaj(7)
Vánočka máslo,džem 

káva,čaj(3,7)
Šunkový salám 

chléb,pečivo bílá káva 
nebo čaj(3,7)

Přesnídávka Jablečný kompot Ovoce Krájená zelenina Ovocná přesnídávka Krájená zelenina Ovocný jogurt(7) Ovoce

Polévka oběd
Kuřecí vývar se 

špenátovým kapáním 
(1,3,7))

Zelná s klobásou (1,9)
Hovězí vývar se 

zeleninou a játrovou 
zavářkou(1,3,7)

Zelrninový krém(1,7,9) Drůbeží vývar s rýží a 
hráškem(1,9)

Jemný pórkový krém s 
bílým vínem a 

opečenými houstičkami  
(1,3,7)

Lehká luštěninová se 
zeleninou(1,9)

Menu oběd 1
Pečená vepřová kýta na 

česneku bramborová 
kaše(1,7,9)

Kuřecí stehno ala 
Bažant,dušená 

rýže(1,3,9)

Ražniči na plechu vařené 
brambory tatarská 

omáčka(1,3,7,9)

Smažený holandský 
řízek, bramborová 

kaše(1,3,7,9)
Debrecínský guláš 
těstoviny (1,3,7,9)

Smažené rybí filé 
brambory vařené s 

máslem(1,7,9,)
Kuřecí směs dušená 

rýže(1,9)

Menu oběd 2 Vaječná omeleta se 
špenátem brambory (1,9) Zeleninové rizoto(1,9) Sojové nudličky s rajčaty 

dušená rýže(1,9)
Čínské nudle s pečenou 

zeleninou(1,9)

Rýžová kaše s ovocem a 
kakaem 

nedoporučujeme 
objednávat pro dietu č.9 

(1,7,9)

Zapečené brambory se 
zeleninou(1,9)

Noky se špenátem(1,7,9)

Dezert Ovoce Koláček(1,3,7) Ovoce Zeleninový salát Sušenka(1,3,7) Salát z červené řepy Ovocný kompot

Svačina Koláč(1,3,7 Chléb s pomazánkovým 
máslem,mléko(1,7) Jogurt(7) Čokoládový bisvit(1,3.) Tvaroh šlehaný s 

ovocem(1.7)
Koláč(1,3.7) Croissant(1,3,7)

Večeře Jihočeská kulajda 
chléb(1,7,9)

Těstoviny po 
uhlířsku(1,9)

Vlašský salát 
pečivo(1,3,7,9)

Vysočina máslo chléb 
pečivo(1.7.9)

Bramborová polévka 
chléb(1,9)

Tuňáková pomazánka 
chléb,pečivo(1,3,7,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle výběru Dle výběru Dle výběru Dle výběru Dle výběru Dle výběru Dle výběru

                         ŠÉFKUCHAŘ JIŘÍ JIŘÍK              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 17.06.2019 do 23.06.2019

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:


