
SENIORCENTRUM 

SENECURA KOLÍN

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 11.12.2021 12.12.2021

Snídaně
Vejce na tvrdo tavený sýr, 
máslo chléb pečivo káva 

nebo čaj(1,3,7)
Závin, bilá káva nebo 

čaj(1,3,7)
Paštika s máslem chléb, 
bílá káva nebo čaj (1,3,7)

Sýrová  pomazánka  s 
cereální bagetou, káva s 
mlékem nebo čaj (1,3,4,7)

Talířek s turistickým 
salámem  máslo bílé 

pečivo, káva s mlékem 
nebo čaj (1,3,7)

Lučina s rajčaty, chléb, 
káva s mlékem nebo čaj 

(1,3,7)

Vánočka s džemem, 
kakaový nápoj nebo čaj 

(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Ovoce dle denní nabídky Krájená zelenina Jablečno jahodové pyré Jogurt ovocný(1,7)

Polévka oběd Zeleninová polévka s 
opečenou houskou (1,3,7)

Kuřecí s krupicí, 
zeleninou a sekanou 

pažitkou (1,3,7)
Polévka ze zelených 

fazolek (1,3,7)
Drůbeží vývar s játrovou 

rýží (1,3,7)
Kapustová s praženou 

slaninou (1,3,7)

Hovězí vývar se 
špenátovým kapáním 

(1,3,7)

Kuřecí vývar se zeleninou 
a nudlemi (1,3,7)

Menu oběd 1 Pečené kuřecí stehno alá 
bažant dušená rýže (1,9)

Vepřový guláš vařené 
těstoviny

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

Rozlýtaný ptáček 
houskové knedlíky(1,3,7)

Vepřové nudličky po 
čínsku, dušená rýže(1,9)

Kuřecí kostky  na anglické 
slanině a česneku,  

těstoviny (1,3,7)
Obalovaná treska  

bramborová kaše (1,3,7)

Menu oběd 2
Květák jako mozeček s 

petrželkovým bramborem 
(1,3,7,9)

Těstoviny ve smetanové 
omáčce s kousky 

lososa(1,3,7)

Zeleninový salát s 
kuřecím masem(1,3,7)

JIHOČESKÁ CMUNDA 
(bramborák plněný 

kysaným zelím a uzeným 
masem(1,3,7,9)

Bramborové knedlíky se 
šveskami s máslem a 

sypané cukrem 
nedoporučujeme 

objednávat pro dietu č.9 
(1,3,7) 

Zapečené brambory se 
zeleninou(1.3.7.9)

Krupicová kaše s mlékem, 
se skořicí,lesními plody 

nedoporučujeme objednat 
pro dietu č.9 (1,3,7)

Dezert/salát Mrkvový salát s 
pomeranči Desert(1,3,7)

Salát z červené řepy(1,9)  
č.2 sušenka Koláč(1,3,7) Jablečný kompot se 

skořicí Zelný salát s mrkví  Kompot

Svačina Termix(7) Croissant(1,3,7) Čokoládový biskvit(1,3,9) Zakysaná smetana s 
ovocem(7)

Ovocný koláč(1,3,7) Termix(1,7) Jablečný štrůdl(1,3,7)

Večeře Vídeňské párky,hořčice 
chléb nebo pečivo(1,3,7,9)

Šunková pomazánka s 
tvarohem ,  pečivo (1,3,7)

Vlašský salát chléb nebo 
pečivo(1,3,7)

Smažený salám v 
těstíčku,hořčice,chléb  

(1,3,7)

Míchaná vejce na slanině 
chléb nebo pečivo(1,3,7)

Gulášová 
polévka,chléb,pivo(1,9)

Tuňáková pomazánka 
chléb pečivo(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      s 

kolektivem              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 06.12.2021 do 12.12.2021

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:


