
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 02.10.2021 03.10.2021

Snídaně
Šunka,máslo,korn 

bageta, bílá káva nebo 
čaj (1,3,7,10)

Pletýnka s máslem a 
malinovou marmeládou, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Listový koláč plněný, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Buchty plněné, kakový 
nápoj nebo čaj (1,3,7)

Jogurt s fíky a 
medem,chléb,pečivo 

káva nebo čaj(1,7)
Šunková pěna, chléb bílá 

káva nebo čaj (1,3,7)
Vánočka máslo džem 

bílá káva nebo čaj(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Ovoce Ovoce dle denní nabídky Ovoce Krájená zelenina Jogurt(1,7)

Polévka oběd Uzená s kroupami a 
vejcem (1,3,7)

Zeleninový  krém (1,3,7)
Drůbeží vývar se 
zeleninou,rýží a 

vejcem(1,3,7)
Hráškový krém (1,3,7)

Luštěninová polévka s 
rajčaty,mrkví a 

oregánem,pečené 
brambory(1,3,7,9)

Francouzská bílá 
česneková polévka s 

krutony  (1,3,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a nudlemi 

(1,3,7)

Menu oběd 1
Vepřový  zabijačkový 

guláš houskový 
knedlík(1,3,7)

Krůtí ragů na 
zelenině,vařené 
brambory(1,9)

Hovězí kostky s cizrnou 
a bazalkou,dušená 

rýže(1,3,7,9)

Vepřové výpečky kysané 
zelí bramborový 

knedlík(1,3,7)

Masové kofty z jehněčího 
a vepřového 

masa,citronová 
omáčka,pečené 
brambory(1,3,7)

Kuřecí nudličky na 
houbách dušená 

rýže(1,3,9)
Uzené maso bramborová 

kaše(1,3,9)

Menu oběd 2
Zapečené flíčky s 

pórkem a zeleninou 
kyselá okurka(1,3,7,9)

Plněný bramborový 
knedlík  uzeným masem 

se špenátem/1,3,7)

Treska na rajčatech a 
česneku s řeckými 

bramborami a jogurtem s 
koprem(1,3,7,9)

Kapustový karbanátek 
vařené brambory 

tatarská omáčka/1,3,7,9)

Rýžový pilaf se 
zeleninou a 

krevetami(1,3,7,9)

Plněné tvarohové 
knedlíky sypané 

moučkovým cukrem a 
přelité máslem 

Nedoporučujeme pro 
dietu č. 9(1,3,7)

Smažené rybí prsty 
bramborová kaše(1.3,7)

Dezert Koláček(1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Míchaný salát s olivami a 
sýrem feta(1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Kakaový řez s 

kokosem(1,3,7)
Ovoce dle denní nabídky Okurkový salát(1,9)

Svačina Jogurt (1,7) Makový řez(1,3,7) Listové těsto s medem a 
oříšky(1,3,7,9)

Čokoládový biskvit 
(1,3,7)

Listové těsto se 
špenátovou náplní(1,3,7) Koláč (1,3,7) Šlehaný tvaroh s ovocem 

(7)

Večeře Dušená zelenina vařené 
brambory(1,3,7)

Moravské uzené,máslo 
chléb nebo pečivo(1,3,7)

Kuřecí gyros se 
zeleninou,pita chlebem a 

tzatziky(1,3,7)

Pražský zeleninový salát 
chléb pečivo(1,3,7)

Musaka s kuřecím 
masem,lilkem a 
cuketo(1,3,7,9)

Bramborová 
polévka,chléb pečivo 

(1,3,7)

Pivní salám,tavený sýr, 
chléb (1,3,4,7)

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  JIŘÍK JIŘÍ            

JÍDELNÍ LÍSTEK od 27.09.2021do 03.10.2021

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:


