


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

St
1. 1.

Polévka česneková/z medvědího česneku (3,9)
N,9 Novoroční čočka s uzeným masem, vajíčkem, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Krůtí plátek přírodní, červená čočka (1)
D4 Krůtí plátek přírodní, červená čočka (1)

Čt

Polévka hovězí vývar s nudlemi (1,3,7,9)

2. 1.

N,9 Kuřecí maso přírodní, zeleninová rýže (1,7)
D2,9/2 Kuřecí maso přírodní, zeleninová rýže (1,7)
D4 Kuřecí maso přírodní, zeleninová rýže (1,7)

Pá

Polévka krupicová s vejcem (1,3,7,9)

3. 1.

N,9 Kotleta po valašsku, houskový knedlík (1,7)
D2,9/2 Kotleta po valašsku, houskový knedlík (1,7)
D4 Kotleta po valašsku, vídeňský knedlík (1,7))

So
4. 1.

Polévka hovězí s játrovou zavářkou (1,3,7,9)
N,9 Francouzské brambory, okurka (3,7)
D2,9/2Francouzské brambory dietní, kompot (3,7)
D4 Francouzské brambory dietní, kompot (3,7)

Ne
5. 1.

Polévka prdelačka / Vepřový vývar s rýží, zeleninou a masem (1,9)
N,9 Hovězí maso v rajské omáčce, housk. knedlíky (1,3,7,9)
D2,9/2 Hovězí maso v rajské omáčce, housk. knedlíky (1,3,7,9)
D4 Hovězí maso v rajské omáčce, housk. knedlíky (1,3,7,9)

Po
6. 1.

Polévka kulajda (1,3,7,)
N,9 Šunkové rizoto se zeleným hráškem, strouhaný sýr (1,7)
D2,9/2 Šunkové rizoto se zeleným hráškem, strouhaný sýr (1,7)
D4 Šunkové rizoto se zeleným hráškem, strouhaný sýr (1,7)

Út
7. 1.

Polévka rajčatová s mušličkami (1,3,7)
N,9 Kuře pečené po orientálsku, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Kuře na rajčatech, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Kuře na rajčatech, karlovarský knedlík (1,3,7))

St
8. 1.

Polévka gulášová (1,7)
N, D9 Květákový mozeček, brambory, kompot (3,7)
D2,9/2 Zeleninový nákyp, brambroy, kompot (1,3,7)
D4 Zeleninový nákyp, brambory, kompot(1,3,7)

Čt
9. 1.

Polévka s vaječnou sedlinou (1,3,7)
N, 9 Znojemská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí maso na žampiónech, těstoviny (1,3,7)
D4 Hovězí maso na žampiónech, těstoviny (1,3,7)
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OB Ě D

Pá

Polévka pórkový krém (1,3,7)

10. 1.

N, 9 Karbanátek smažený, brambory, čalamáda (1,3,7)
D2,9/2 Dušený karbanátek, brambory, mrkvový salát (1,3,7)
D4 Dušený karbanátek, brambory, mrkvový salát (1,3,7)

So

Polévka s krupicovými noky (1,3,7,9)

11. 1.

N,9Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)
D2,9/2 Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)
3. Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)

Ne

Polévka z drůbežích drobů (9)

12. 1.

N,9 Moravský vrabec, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
D2,9/2 Moravský vrabec dietní, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
3. Moravský vrabec dietní, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)

Po

Polévka česneková/bramborová (1,3,7,9)

13. 1.

N,9 Pastašuta, strouhaný sýr (1,3,7)
D2,9/2 Pastašuta, strouhaný sýr (1,3,7)
D4 Pastašuta, strouhaný sýr (1,3,7)

Út
14. 1.

Polévka brokolicová (1,3,7)
N, 9 Kuřecí stehno na paprice, houskový knedlík (1,3,7)
D2, 9/2 Kuřecí stehno na paprice, houskový knedlík (1,3,7)
D 4 Kuřecí stehno na paprice , karlovarský knedlík

St
15. 1.

Polévka rybí norská(1,3,4,7,9)
N,9 Nudle s mákem, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Nudle s tvarohem, kompot (1,3,7)
D4 Nudle s tvarohem, kompot (1,3,7)

Čt
16. 1.

Polévka s játrovou rýží (1,3,7,9)
N,9 Záhorácký závitek, bramborová kaše (1,7)
D2,9/2 Vepřový závitek se zeleninou, bramborová kaše (1,7)
D4 Vepřový závitek se zeleninou, bramborová kaše (1,7)

Pá
17. 11.

Polévka rychlá s rýží a vejcem (1,3,7,9)
N,9 Uzená pečeně, bramborový knedlík, špenát (1,3,7)
D2,9/2 Vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát (1,3,7)

So
18. 1.

Hovězí vývar s rýží (9)
N,9 Vepř. krkovička marinovaná, šťouch. brambory se slaninou (1,7)
D2,9/2 Vepř. maso v dietní marinádě, šťouch. bram. s pažitkou (1,7)
D4 Vepř. maso v dietní marinádě, šťouch. bram. s pažitkou (1,7)

Ne
19. 1.

Polévka květáková/brokolicová (1,3,7,9)
N,9 Hovězí maso na houbách, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky (1,3,7)
D4 Hovězí maso na žampionech, houskové knedlíky (1,3,7)

DATU M

OB Ě D

Po
20. 1.

Polévka hráškový krém (1,3,7)
N,9 Bratislavská vepřová plec, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Bratislavská vepřová plec, těstoviny (1,3,7)
D4 Bratislavská vepřová plec, těstoviny (1,3,7)

Út
21. 1.

Polévka vývar s kuskusem (1,3,7,9)
N,9 Halušky s anglickou slaninou a zelím (1,3,7)
D2,9/2 Teplá šunka, halušky, rajče (1,3,7)
D4 Teplá šunka, halušky, rajče (1,3,7)

St

Polévka špenátová s noky (1,3,7)

22. 1.

N,9 Kuř. řízek smažený, brambory, salát z čínského zelí (1,3,7)
D2,9/2 Kuř. řízek přír. bramborový, salát z čínského zelí (1,3,7)
D4 Kuřecí řízek přírodní brambory, salát z čínského zelí (1,3,7)

Čt

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9)

23. 1.

N,9 Vepřová kýta hamburská, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
D2,9/2 Vepř. kýta hamburská dietní, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Vepřová kýta hamburská dietní, karlovarský knedlík (1,3,7)

Pá

Polévka čočková/ celerová (1,3,7,9)

24. 1.

N, 9 Hovězí mleté maso v mrkvi, brambory (1,7)
D2,9/2 Hovězí mleté maso v mrkvi, brambory (1,7)
D4 Hovězí mleté maso v mrkvi, brambory (1,7)

So
25. 1.

Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9)
N,9 Hovězí v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7
D4 Hovězí v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)

Ne
26. 1.

Polévka ragů (1,7,9)
N,9 Kuřecí stehenní ve sladkokyselé marinádě, selské brambory (1)
D2,9/2 Kuřecí stehenní ve sladkokyselé marinádě dietní, brambory (1
D4 Kuřecí stehenní ve sladkokyselé marinádě dietní, brambory (1)

Po
27. 1.

Polévka ovesná (1,3,7,9)
N,9 Vepřová játra po zbojnicku, rýže (1,7)
D2,9/2 Vepřové maso na rajčatech, rýže (1,7)
D4 Vepřové maso na rajčatech (1,7)

Út
28. 1.

Polévka zeleninová s pohankou (1,3,7,9)
N,9 Karlovarský guláš, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Přírodní guláš, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Přírodní guláš, vídeňský knedlík(1,3,7)

St

Polévka frankfurtská (1,7)

29. 1.

N,9 Kapustový karbanátek, bramborová kaše (1,3,7)
D2,9/2 Dušený zeleninový karbanátek (1,3,7)
D4 Dušený zeleninový karbanátek (1,3,7))

DATU M

OB Ě D

Čt
30. 1.

Polévka vývar s kapáním(1,3,7,9)
N,9 Ragů z krůtího masa, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Ragů dietní z krůtího masa, těstoviny (1,3,7)
D4 Ragů dietní z krůtího masa, těstoviny (1,3,7)

Pá
31. 1.

Polévka zeleninová s řapíkatým celerem (1,3,7,9)
N,9 Marinovaná krkovice, bramborová kaše, kompot (1,7)
D2,9/2 Marinovaná kotleta v bylinkách, br. kaše, kompot (1,7)
D4 Marinovaná kotleta v bylinkách, br. kaše, kompot (1,7)

* 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

