
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12.2020

Snídaně
Šunková pomazánka 

chléb,pečivo bílá káva 
nebo čaj(1,3,7)

Kobliha s džemem bílá 
káva nebo čaj(1,3,7)

Sýrová pomazánka 
chléb,pečivo,bílá 

káva,čaj ovocný(1,7)
Vánočka, máslo,džem 

káva,mléko(1,3,7)
Jablečný závin ,bílá 

káva,čaj(1,3,7)
Lučina,máslo, chléb, 

pečivo,káva,mléko (1,3,7)
Šunkový salám, máslo, 
chléb pečivo bílá káva 

nebo čaj(1,7,9)

Přesnídávka Ovoce Ovoce Ovocná přesnidávka Ovoce Ovoce Ovoce Ovoce

Polévka oběd Kapustová s 
klobásou(1,9)

Hovězí vývar s rýží a 
hráškem(1,9) Květáková polévka(1,7,9)

Rybí polévka se 
smaženou 

houskou(1,3,9)

Kuřecí vývar s 
kapáním(1,3,7,9) Brokolicová(1,7,9) Hovězí vývar s játrovou 

rýží a zeleninou(1,3,9)

Menu oběd 1 Kuřecí rizoto sypané 
sýrem(1,7,9)

Burgunská hovězí 
pečeně houskový 

knedlík(1,3,7,9)
Máslový řízek 

bramborová kaše(1,3,7)
Zapečené brambory se 

šunkou a 
zeleninou(1,3,7)

Pečená kýta bramborový 
knedlík,červené 

zelí(1,3,7,9)
Kuřecí stehno ala bažant 

dušená rýže(1,9)
Pečená vepřová  

krkovice bramborová 
kaše(1,3,7)

Menu oběd 2

Krupicová kaše s 
ovocem a čokoládou 

nedoporučujeme 
objednávat pro dietu 

č.9(1,7,9)

Smažený květák,vařené 
brambory, tatarská 

omáčka(1.3.7.9)

Koprová omáčka s 
vařeným vejcem 
brambory(1,3,7)

Vánoční Kuba s houbami 
a slaninou(1,3,7) 

Tvarohové knedlíky s 
ovocem,přelité máslem a 
cukrem nedoporučujeme 

objednáva pro dietu 
č.9(1,3,7)

Halušky se zelím a 
slaninou(1,3,7,9)

Zeleninové rizoto se 
sýrem(7,9)

Dezert/salát Okurkový 
salát/kompot(1,9) Sušenka(3,7) Ovocný kompot Koláček(1.3.7) Okurkový salát/ovoce Michaný salát 

/sušenka(1,3,7,9) Ovocný kompot

Svačina Koláč/1,3,7) Jogurt(7) Koláč(3,7) Vánoční 
cukrový,chlebíčky (1,3,7)

Tvarohový šnek s 
rozinkami(3,7,)

Croissant(7) Termix(1,3,7)

Večeře Sekaná pečeně hořčice 
chléb,pečivo(1,3,7)

Kuřecí šunka 
máslo,pečivo nebo 

chléb(1,7,9)

Těstovinový salát s 
tuńákem a zeleninou 

pečivo(1,3,7,9)

Kuřecí řízek nebo rybí 
filé, bramborový 

salát,pivo,víno(1,3,7,9)
Šunka,tavený 

sýr,chléb,pečivo(1,3,7)
Masová 

pomazánka,chléb pečivo 
(1,3,7,9)

Masový krém se 
sekanou 

petrželkou,chléb(1,9)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Dle nabídky Dle nabídky Dle nabídky Dle nabídky Dle nabídky Dle nabídky Dle nábídky

                         ŠÉFKUCHAŘ JIŘÍ JIŘÍK            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 05.10.2020 do27.12.2020

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:


