
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
22.7.2019 23.7.2019 24.7.2019 25.7.2019 26.7.2019 27.7.2019 28.7.2019

Snídaně Salám,sýr máslo pečivo 
bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Makový závin, káva nebo 
čaj (1,3,7)

Pomazánka 
budapešťská,chléb 

pečivo bílá káva nebo čaj  
(1,3,7)

Šunka máslo chléb 
kakový nápoj nebo 
ovocný čaj  (1,3,7)

Sýrová pomazánka chléb 
pečivo bílá káva nebo čaj 

(1,3,7)

Loupák s máslem a 
džemem, bílá káva nebo 

ovocný čaj  (1,3,7)

Vejce na tvrdo máslo 
tavený sýr pečivo bílá 

káva(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky  Ovocné pyré z jablek Zelenina krájená Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablečný kompot Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Kapustová polévka se 
slaninou(1,9)

Kuřecí vývar s vlasovými 
nudlemi a zeleninou  

(1,3,7)

Zeleninový krém se 
zakysanou smetanou 

(1,3,7)

Krupicová s vejcem a 
zeleninou  (1,3,7)

Tomatová s bazalkou a 
těstovinovou rýží  (1,3,7)

Francouzká cibulová 
polévka se sýrovými 

krutony (1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a játrovými 

knedlíčky  (1,3,7)

Menu oběd 1  Vepřový guláš těstoviny 
(1,3,7,9)

Hovězí pečeně na 
smetaně s houskovým 

knedlíkem  (1,3,7)
Kuřecí rizoto sypané 

sýrem(1,3,7,9)
Pečená vepřová kýta 

bramborová kaše(1.3.7)
Čevapčiči s cibulí, 
vařené brambory, 

hořčice (1,3,7)

Zapečené těstoviny se 
šunkou od kosti a 

zeleninou, kyselá okurka 
(1,3,7)

Smažený kuřecí řízek s 
bramborovou kaší, řez 

citronu, pivo (1,3,7)

Menu oběd 2
Vaječná omeleta se 
špenátem vařené 
brambory(1,3,7)

Zapečené těstoviny se 
zeleninou(1,3,7,10)

Koprová omáčka s 
vejcem na tvrdo a 

vařenými brambory 
(1,3,7)

Těstoviny s mákem a 
tvarohem sypané 

moučkovým cukrem 
přelité máslem (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Bramborové halušky s 
kysaném zelím a 

praženou slaninou (1,3,7) 
Květák jako mozeček 

vařené brambory(1,3,7)
Krupicová kaše s 

kakaem a máslem(1,3,7)

Dezert/salát Litý koláč s ovocem a 
drobenkou(1,3,7)

Ovocný kompot Čínské zelí pažitkou Sušenka(1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Mrkvový salát s jablky Okurkový salát / ovocný 
kompot

Svačina
Obložený sýrový 

chlebíček se zeleninou 
(1,3,7)

Banán s čokoládovou 
polevou (7)

Ovocný jogurt(7) Čokoládový biskvit(1,3,7) Vanilkový puding/7) Ovocný jogurt (7) Ovocná přesnídávka

Večeře
Bramborová  polévka 

pečivo nebo 
chléb(1,3,7,9)

Těstovinový salát s 
tuňákem a zeleninou 

pečivo(1,3,7)
Palačinky s 

džemem(1,3,7)
Pomazánka z rybího filé 

se zeleninou, chléb 
(1,3,4,7,9)

Debrecínské párky chléb 
pečivo(1,3,9,10)

Zeleninové lečo s vejci, 
chléb (1,3,7)

Obložený talířek s 
turistickým salámem, 
sýrem, máslo, krájená 
zelenina, chléb (1,3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky 

                         ŠÉFKUCHAŘ  JIŘÍ JIŘÍK             
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")     

JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.07.2019 do 28.07.2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


