


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

St
1. 1.

Polévka česneková/z medvědího česneku (3,9)
1. Novoroční čočka s uzeným masem, vajíčkem, okurka (1,3,7)
2. Krůtí plátek přírodní, červená čočka (1)

Čt
2. 1.

Polévka žampiónový krém (1,7,9)
1. Žemlovka s jablky a tvarohem (1,3,7)
3. Žemlovka s jablky a tvarohem (1,3,7)

Pá
3. 1.

Polévka chalupnická (1,7,9)
1. Tilápie zapečená s lilkem, br. kaše, salát (1,4,7)
3. Tilápie zapečená s lilkem, br. kaše, salát (1,4,7)

So

Polévka hovězí s játrovou zavářkou (1,3,7,9)

4. 1.

1. Francouzské brambory, okurka (3,7)
3. Francouzské brambory dietní, kokmpot (3,7)

Ne
5. 1.

Polévka prdelačka / Vepřový vývar s rýží, zeleninou a masem (1,9)
1. Hovězí maso v rajské omáčce, housk. knedlíky (1,3,7,9)
3. Hovězí maso v rajské omáčce, housk. knedlíky (1,3,7,9)

Po
6. 1.

Polévka špenátová (1,3,7,9)
1. Drůbeží játra na slanině, rýže (1)
3. Drůbeží játra na kmíně, rýže (1)

Út
7. 1.

Polévka květáková/brokolicová (1,3,7,9)
1. Smažený kuřecí řízek, brambory, salát (1,3,7)
3. Smažený kuřecí řízek, brambory, salát (1,3,7)

St
8. 1.

Polévka dýňová (1,3,7,9)
1. Jelení gulášek na víně, houskové knedlíky (1,3,7,12)
3. Jelení gulášek na víně dietní, hous. knedlíky (1,3,7,12)

Čt
9. 1.

Polévka gulášová/gulášová dietní (1,9)
1. Domácí buchty 2ks tvarohové 2ks makové (1,3,7)
3. Domácí buchty 4ks tvarohové (1,3,7)

Pá
10. 1.

Polévka bramborová (1,9)
1. Šunko eky, rajčatový salát (1,3,7)
3. Šunko eky dietní, rajčatový salát (1,3,7)

So
11. 1.

Polévka s krupicovými noky (1,3,7,9)
1. Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)
3. Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)

Ne
12. 1.

Polévka z drůbežích drobů (9)
1. Moravský vrabec, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
3. Moravský vrabec dietní, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
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DATU M

OB Ě D

Po

Polévka norská rybí (1,2,4,7,9)

13. 1.

1. Květákový mozeče, brambory, salát (3,7)
3. Brokolicový mozeče, brambory, salát (3,7)

Út

Polévka mrkvová s bramborem (1,7,9)

14. 1.

1. Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
3. Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)

St

Polévka hráškový krém (1,7,9)

15. 1.

1. Vinná klobása smažená, bramborový salát (1,3,7,9,10)
3. Vepřový plátek přírodní, bramborový salát dietní (1,3,7,9)

Čt

Polévka sýrová (1,3,7,9)

16. 1.

1. Nudle s mákem (1,3,7)
3. Nudle s tvarohem (1,3,7)

Pá

Polévka drůbeží kaldoun (1,3,7,9)

17. 1.

1. Hrachová kaše, párek, cibulka (1)
3. Brokolice zapečená s mozzarelou, brambory(1,7)

So
18. 1.

Hovězí vývar s rýží (9)
1. Vepř. krkovička marinovaná, šťouch. brambory se slaninou (1,7)
3. Vepř. maso v dietní marinádě, šťouch. bram. s pažitkou (1,7)

Ne
19. 1.

Polévka květáková/brokolicová (1,3,7,9)
1. Hovězí maso na houbách, houskové knedlíky (1,3,7)
3. Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky (1,3,7)

Po
20. 1.

Polévka čočková/polévka z červené čočky (1,9)
1. Špagety boloňské (1,3,7)
3. Špagety boloňské (1,3,7)

Út
21. 1.

Polévka celerová krémová se sýrem (1,7,9)
1. Vepřový řízek z panenky, bramborová kaše, salát (1,3,7)
3. Vepřová panenka přírodní, bramborová kaše, salát (1,3,7)

St
22. 1.

Polévka kmínová s vejci (3,9)
1. Vepř. hamburská pečeně, karlovar. knedlíky (1,3,7,9,10)
3. Vepř. hamburská pečeně dietní, karlovar. knedlíky (1,3,7,9,10)

Čt
23. 1.

Polévka dršťková/zeleninová s masem(1,9)
1. Ovocné knedlíky borůvkové, sypané tvarohem
3. Ovocné knedlíky borůvkové, sypané tvarohem

Pá
24. 1.

Polévka ragů (1,7,9)
1. Treska na másle, brambory, salát (4,7)
3. Treska na másle, brambory, salát (4,7)

So

Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9)

25. 1.

1. Hovězí v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
3. Hovězí v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)

DATU M

OB Ě D

Ne
26. 1.

Polévka ragů (1,7,9)
1. Kuřecí stehenní ve sladkokyselé marinádě, selské brambory (1)
3. Kuřecí stehenní ve sladkokyselé marinádě dietní, brambory (1)

Po

Polévka zelná s uzeninou/polévka z čín. zelí (1,7)

27. 1.

1. Krůtí ragů, těstoviny (1,3,7)
3. Krůtí ragů, těstoviny (1,3,7)

Út
28. 1.

Polévka zeleninová s chřestem (1,3,7,9)
1. Španělský ptáček, rýže
2. Španělský ptáček dietní, rýže

St
29. 1.

Polévka brokolicová (1,3,7)
1. Vepřová pečeně, křenová omáčka, houskové knedlíky (1,3,7)
3. Vepř. pečeně, křenová omáčka jemná, houskové knedlíky (1,3,7)

Čt

Polévka dršťková/gulášová dietní (1,9)

30. 1.

1. Palačinky plněné horkým ovocem, čokoládová omáčka (1,3,7)
3. Palačinky plněné horkým ovocem, čokoládová omáčka (1,3,7)

Pá
31. 1.

Polévka pórková (1,3,7,9)
1. Smažená treska, bramborová kaše, salát (1,3,4,7)
3. Přírodní treska na bylinkách, bramborová kaše, salát (1,3,4,7)

* Seznam alergenů: Obiloviny - 1, korýši - 2, vejce - 3, ryby - 4, arašídy - 5, sójové boby - 6, mléko - 7, ořechy - 8, Celer - 9, Hořčice 10, sezamová semena - 11, oxid siřičitý a siřičitany - 12, vlčí bob - 13, měkkýši - 14.

Změna vyhrazena

