
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
9.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 14.12.2019 15.12.2019

Snídaně
Vejce vařené tavený sýr 
chléb pečivo káva nebo 

čaj(1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou, sýrem, máslem, 

čaj nebo káva s 
mlékem(1,7)

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

Plněná kapsa pudingem 
,ovocný čaj bílá 

káva(1,3.7)

Pomazánka s pažitkou 
chléb,pečivo,káva nebo 

mléko(1,3,7)

Paštiková 
pomazánka,pečivo, bílá 

káva nebo ovocný 
čaj(1,7)

Loupák, máslo,džem  
káva s mlékem nebo čaj 

(1,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Pyré z jablek Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Slepičí vývar se 

zeleninou a vlasovými 
nudlemi (1,3,7)

Květáková polévka s 
houskovými krutonky 

(1,3,7)

Kuřecí vývar s 
kapáním(1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a 

drobením(1,3,7)
Krkonošké kyselo(1,3,7)

Mrkvovo cuketový krém 
s kari a zakysanou 
smetanou (1,3,7)

Zeleninový vývar s 
těstovinovými písmenky 

(1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřové maso na 

česneku, dušený špenát, 
brambory vařené  (1,3,7)

Zapečené těstoviny se 
šunkou od kosti, kyselá 

okurka (1,3,7)

Rybí filé na slanině 
vařené brambory(1,3,7,9)

Holandský řízek 
bramborová kaše(1,3,7)

Hovězí maso s koprovou 
omáčkou houskový 

knedlík(1,3,7,9)

Pečené vepřové maso s 
teplou zeleninou, vařené 

brambory (1,3,7,9)

Kuře na paprice, 
těstoviny (1,3,7)

Menu oběd 2
Vaječná ometa sa 
špenátem vařené 
brambory(1,3,9)

Smažený květák vařené 
brambory tatarská 

omáčka(1,3,7)
Zapečené brambory se 

zeleninou/1,3,7,9)

Ovocné knedlíky kynuté 
s máslem a cukrem 
Nedoporučujeme 

objednávat pro dietu č. 
9(1,3,7)

Špagety po 
uhlířsku(1,3,7)

Houbové rizoto sypané 
strouhaným sýrem 

(1,3,7)

Grilovaná zelenina s 
vařenými bramborami 

(1,3,7)

Dezert/salát Sušenka(1,3,7) Okurkový salát Rajčatový salát Ovocný kompot Ovoce dle denní nabídky Salát z červené řepy Ovocný rozvar 

Svačina Ovocný jogurt (1,3,7) Croissant(1,3,7) Termix (1,7) Tvaroh s ovocem(1,7) Koláč(1,3.7) Ovocný jogurt(1,7) Listový rohlíček (1,3,7)

Večeře
Bramborová 

polévka,tavený sýr  
chléb nebo pečivo(1,7,9)

Masová pomazánka 
chléb pečivo(1,3,9)

Těstovinový salát s 
kuřecím masem a 
zeleninou(1,3,9)

Míchaná vejce na cibulce 
chléb(1,3,7)

Hermelín, máslo chléb 
pečivo(1,3,7)

Gulášová polévka 
chléb(1,9)

Vysočina sýr 
tavený,pečivo, chléb 

(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 JIŘÍ JIŘÍK             

JÍDELNÍ LÍSTEK od 09.12.2019 do 15.12.2019

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:


