
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.11.2020 1.12.2020 2.12.2020 3.12.2020 4.12.2020 5.12.2020 6.12.2020

Snídaně
Vejce vařené, máslo 
tavený sýr,chléb bílá 
káva nebo čaj(1,3,7)

Kobliha plněná, bílá káva 
nebo kakao(1,3,7)

Paštiková pomazánka s 
tmavým pečivem káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,7)

Smetanový jogurt s 
medem a čokoládovými 

kuličkami ,máslo 
pečivo(1,3,7)

Eidam s máslem, 
cereální pečivo, bílá káva 

nebo čaj (1,3,7,8)

Vánočka s máslem a 
džemem,bílá káva nebo 

čaj(1,3,7)

Sýrová pomazánka 
pečivo,čaj nebo 

káva(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Ovocná přesnídávka Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Polévka oběd Zeleninový krém(1,3,7)
Kuřecí vývar se 

zeleninou a vaječným 
kapánim (1,3,7,9)

Zelná s klobásou(1,3,7)
Drůbeží vývar se 

zeleninou, krupicí  a 
vejcem  (1,3,7)

Gulášová polévka 
(1,3,7,9)

Slepičí vývar se 
zeleninou a vlasovými 

nudlemi (1,3,7,9)

Krémová ze žlutého 
hrachu s kostičkami 

housky (1,3,7)

Menu oběd 1 Kuřecí roláda   
bramborový salát(1,3,7)

Pečená vepřová 
krkovice, bramborová 

kaše(1,3,7)

Rajská hovězí pečeňe se 
skořicí,houskový 
knedlík(1,3,7,9)

Máslový řízek 
bramborová kaše (1,3,7)

Kuřecí rizoto se 
zeleninou sypané 

sýrem(1,7,9)

Debrecínský vepřový 
guláš ,vařené těstoviny 

(1,3,7)

Kuřecí nudličky na 
houbách dušená 

rýže(1,9,10)

Menu oběd 2 Noky se špenátem(1,3,7) Dušená zelenina vařené 
brambory(1,3,7)

Nudle s mákem přelité 
máslem sypané 

moučkovým cukrem 
(1,3,7,9) 

Nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Čočka na kyselo s 
vařeným vejcem a 

smaženou 
cibulkou(1,3,7)

Kynuté buchty s 
tvarohem nebo povidly 

sypané moučkovým 
cukrem (1,3,7) 

nedoporučujeme pro 
dietu č.9

Květákový mozeček, 
vařené  petrželkové 
brambory(1,3,6,7,10)

Krupicová kaše s 
ovocem a cukrem, přelité 

máslem  (1,3,7) 
Nedoporučujeme pro 

dietu č.9

Dezert/salát Kompot Salát z čínského zelí(9) Ovoce dle denní nabídky Salát z červené řepy(9) Míchaný ovocný salát Zeleninový salát č.1 okurkový salát ,č2 
ovocný kompot

Svačina Croissant(1,3,7) Termix (7)
Litý koláč s ovocem a 

žmolenkou (1,3,7) Koláč(1,3,9)
Vícezrnný chléb s 
taveným sýrem a 
zeleninou (1,3,7)

Desert ze zakysané 
smetany(1,3,7)

Pernik (1,3,7)

Večeře Salám,sýr,chléb nebo 
pečivo(1,3,7) 

Francouzské 
brambory(1,3,7)

Hermelín, máslo, chléb 
nebo pečivo(1,3,7)

Vepřová sekaná,hořčice,  
chléb pivo(1,3,7)

Šunka máslo zelenina 
chléb,pečivo(1,7,9)

Masový krém se 
sekanou petrželkou, 

pečivo, tavený sýr (1,3,7)

Vepřová tlačenka s 
červenou cibulkou a 

octovou zálivkou,chléb 
pivo(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 30.11.2020 DO 06.12.2020

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:


