
SENIORCENTRUM 
SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 05.06.2021 06.06.2021

Snídaně
Vejce vařené tavený sýr 
chléb pečivo káva nebo 

čaj(1,3,7)

Obložený talířek se 
šunkou, sýrem čaj nebo 

káva s mlékem(1,7)

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

Plněná kapsa pudingem 
,ovocný čaj bílá 

káva(1,3.7)

Šunka,máslo 
chléb,pečivo,káva nebo 

mléko(1,3,7)

Paštiková 
pomazánka,pečivo, bílá 

káva nebo ovocný 
čaj(1,7)

Vánočka, 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)

Bramborová polévka 
(1,3,7,9)

Kuřecí vývar s 
kapáním(1,3,7) Zeleninový krém(1,3,7,9) Kuřecí vývar s rýží a 

hráškem(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, 

bramborový knedlík 
(1,3,7)

Kuřecí roláda 
nastavovaná  kaše 

(1,3,7,9)

Hovězí maso s koprovou 
omáčkou houskový 

knedlík (1,3,7,9)

Vepřové maso na mrkvi 
vařené brambory (1,3,9)

Kuře na paprice s 
těstovinou(1,3,7)

Pečené vepřové maso s 
teplou zeleninou, vařené 

brambory (1,3,7,9)

Uzené maso bramborová 
kaše(1,3,7)

Menu oběd 2 Zeleninové placičky 
vařené brambory(1,3,7)

Buchtičky s vanilkovým 
krémem,Nedoporučujem
e objednávat pro dietu 

č.9(1,3,7)

Květákový nákyp vařené 
brambory(1,3,7)

Ovocné knedlíky 
bramborové s máslem a 

cukrem 
Nedoporučujeme 

objednávat pro dietu   č. 
9(1,3,7)

Rybí filé v leču, vařené 
brambory(1.3.9)

Houbové rizoto se 
zeleninou sypané 

strouhaným sýrem 
(1,3,7)

Grilovaná zelenina s 
vařenými bramborami 

(1,3,7)

Dezert/salát Sušenka(1,3,7) Ovoce Mrkvový salát Ovocný kompot Rajčatový salát(9) Koláček(1,3,7) Ovocný rozvar 

Svačina Ovocný jogurt (1,3,7) Skořicový šnek(1,3,7) Zakysaná smetana s 
ovocem(1,7) Obložený chlebíček(1,7) Koláč(1,3.7) Ovocný jogurt(1,7) Listový rohlíček (1,3,7)

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

Těstovinový salát s 
kuřecím masem a 
zaleninou(1,3,7)

Špagety po 
uhlířsku(1,3,7)

Vinná 
klobása,hořčice,chléb 

nebo pečivo (1,3,7)

Masová pomazánka 
chléb,pečivo(1,3,7

Gulášová polévka 
chléb,pivo(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 31.05.2021.do 06.06.2021

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:


	10. týden

