
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
11.01.2021 12.01.2021 13.01.2020 14.01.2021 15.01.2021 16.01.2021 17.01.2021

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

Plněná kapsa, bílá káva 
nebo čaj(1,3,7)

Salám,sýr 
tavený,chléb,pečivo 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)

Vánočka 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 Krájená zelenina Jablečný kompot Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd Kapustová polévka se 
slaninou(1,9)

Kuřecí vývar s vlasovými 
nudlemi a zeleninou  

(1,3,7)

Krupicová s vejcem a 
zeleninou01,3,7)

Zeleninový krém se 
zakysanou 

smetanou(1,3,7)

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

Francouzká cibulová 
polévka s vejcem(1,3,7,9)

Hovězí vývar se 
zeleninou a játrovými 

knedlíčky  (1,3,7)

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

Svíčková na smetaně 
houskový knedlík(1,3,7)

Máslový řízek vařené 
brambory(1,3,7)

Jitnice se zelím vařené 
brambory(1,3,7,9)

Rybí filé na slanině se 
štouchanými brambory a 

cibulkou(1,3,7)

Vepřové na houbách 
dušená rýže(1.9)

Kuřecí roláda s 
bramborovou kaší (1,3,7)

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

Nudle s mákem a 
máslem sypané 
cukrem(1,3,7,9)

Smažené rybí prsty 
vařené brambory 

tatarská omáčka(1,3,7,9)

Tvarohové knedlíky 
plněné ovocem sypané 

cukrem Nedoporučujeme 
objednávat pro dietu 

č9(1,3,7)

Koprová omáčka,vařené 
vejce brambory(1,3,7,9)

Květák jako mozeček 
vařené brambory(1,3,7)

Krupicová kaše s 
kakaem a máslem 
Nedoporučujeme 

objednávat pro dietu 
č9(1,3,7)

Dezert/salát Salát z červené řepy(9) Ovoce Okurkový salát Ovocný kompot 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 (1,11)

Zakysaná smetana s 
ovocem(7)

Koláč(1,3,7,) Termix(1,7) Ovocný jogurt (7) Croissant(1,3,7)

Večeře Kulajda s vejcem pečivo 
nebo chléb(1,3,7,9)

Šunkový salám 
máslo,chléb nebo 

pečivo(1,3,7)
Sekaná pečeňe,chléb 

hořčice(1,3,7,9)
Tuňáková 

pomazánka(1,3,7.9)
Tlačenka s cibulí a 
octem,chléb pečivo 

pivo(1,3,9)

Masový krém,chléb nebo 
pečivo(1,3,7,9)

Obložený talířek s 
turistickým salámem, 
sýrem, máslo, 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 11.01.2021 do 17.01.2021

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


