


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

Pá
1. 5.

Polévka hovězí vývar s rýže (9)
N,9 Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)
D2,9/2 Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)
D4 Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše (1,7)

So

Polévka žampiónová krémová (1,7,9)

2. 5.

N,9 Hovězí guláš, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí guláš dietní, houskové knedlíky (1,3,7)
D4 Hovězí guláš dietní, houskové knedlíky (1,3,7)

Ne

Polévka zeleninová krémová s chřestem (1,7,9)

3. 5.

N,9 Vepřový plátek marinovaný, pečené brambory (1,7)
D2,9/2 Vepřový plátek marinovaný dietní, pečené brambory (1,7
D4 Vepřový plátek marinovaný dietní, pečené brambory (1,7)

Po
4. 5.

Polévka zeleninová s kapáním (1,3,7)
N,9 Kuřecí perkelt, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2Kuřecí perkelt, těstoviny (1,3,7)
D4 Kuřecí perkelt, těstoviny (1,3,7)

Út
5. 5.

Polévka rajčatová minestra(1,3,7,9)
N,9 Hrachová kaše, uzená kýta, okurka (1,7)
D2,9/2 Šťouchané brambory, teplá šunka, rajče (1,7)
D4 Šťouchané brambory, teplá šunka, rajče (1,7))

St
6. 5.

Polévka drubeží s masem a těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Vepřová kotleta po valašsku, brambory (1,7)
D2,9/2 Vepřová kotleta po valašsku, brambory (1,3,7)
D4 Vepřová kotleta po valašsku, brambory (1,7)

Čt
7. 5.

Polévka vývar s hráškovým svítkem(1,3,7,9)
N,9 Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí pečeně na zelenině, houskový knedlík (1,7)
D4 Hovězí pečeně na zelenině, karlovarský knedlík (1,7)

Pá
8. 5.

Polévka mrkvová s bramborem (1,7,9)
N,9 Vepřové na hořčici, pečené brambory s cibulkou (1,10)
D2,9/2 Vepřové na kmíně, pečené brambory (1)
D4 Vepřové na kmíně, pečené brambory (1)

So
9. 5.

Polévka slepičí s tarhoňou (1,3,7,9)
N,9 Hovězí v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D2,9/2 Hovězí v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D4 Hovězí v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
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Ne

Polévka krémová s pórkem (1,3,9)

10. 5.

N,9 Kuřecí maso po cikánsku, těstoviny (1,3,7,10)
D2,9/2Kuřecí maso přírodní, těstoviny (1,3,7)
D4 Kuřecí maso přírodní, těstoviny (1,3,7)

Po

Polévka ovesná (1,3,7,9)

11. 5.

N, 9 Rizoto se šunkou a hráškem, okurka (17)
D2,9/2 Rizoto se šunkou a hráškem, rajče (7)
D4 Rizoto se šunkou a hráškem, rajče(7)

Út

Polévka rybí třeboňská (1,3,4,7,9)

12. 5.

N, D9Kapustový karbanátek, bramborová kaše (1,3,7)
D2, 9/2Karbanátek celerový, bramborová kaše (1,3,7,9)
D4 Karbanátek celerový, bramborová kaše (1,3,7,9)

St

Polévka z fazolových lusků (1,3,7)

13. 5.

N, 9 Kuře pečené na divoko, zeleninová rýže (1,7)
D2,9/2 Kuře pečené na rajčatech, rýže (1,7)
D4 Kuře na rajčatech, rýže (1,7)

Čt
14. 5.

Polévka vývar s těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Zabijačkový guláš, bramborový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Přírodní vepřový guláš, bramborový knedlík (1,3,7)
D4 Přírodní vepřový guláš, bramborový knedlík (1,3,7)

Pá
15. 5.

Polévka zapražená (1,3,7,9)
N, D9 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)

So
16. 5.

Polévka květáková/brokolicová (1,3,7,9)
N, D9 Krůtí maso na kari s hráškem, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Krůtí maso přírodní s hráškem, těstoviny (1,3,7)
D4 Krůtí maso přírodní s hráškem, těstoviny (1,3,7)

Ne
17. 5.

Polévka hovězí s bulgurem (1,9)
N, D9 Debrecínský guláš, bramborové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Debrecínský guláš dietní, bramborové knedlíky (1,3,7)
D4 Debrecínský guláš dietní, bramborové knedlíky (1,3,7)

Po
18. 5.

Polévka bramboračka(1,3,7,9)
N, 9 Boloňské špagety se sýrem (1,3,7)
D2,9/2 Boloňské špagety se sýrem (1,3,7)
D4 Boloňské špagety se sýrem (1,3,7)

Út
19. 5.

Polévka boršč (1,3,7,9)
N,9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
D2,9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
D4 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7)
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St
20. 5.

Polévka rýžová(1,3,7)
N,9 Štěpánská sekaná, bramborová kaše, črevená řepa (1,3,7)
D2,9/2Štěpánská sekaná, br. kaše, salát z čínského zelí (1,3,7)
D4 Štěpánská sekaná, br. kaše, salát z čínského zelí (1,3,7)

Čt
21. 5.

Polévka hovězí vývar s játrovou rýží (1,3,7,9)
N,9 Rajská omáčka, vařené hovězí, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Rajská omáčka, vařené hovězí, těstoviny (1,3,7)
D4 Rajská omáčka, vařené hovězí, těstoviny (1,3,7)

Pá

Polévka z jarní zeleniny (1,3,7,9)

22. 5.

N,9 Pečená krkovička, houskový knedlík, červené zelí (1,3,7)
D2,9/2Pečená kýta, houskový knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Pečená kýta, houskový knedlík, špenát (1,3,7)

So

Polévka hovězí vývar se strouháním (1,3,7,9)

23. 5.

N,9 Francouzské brambory (3,7)
D2,9/2 Francouzské brambory dietní (3,7)
D4 Francouzské brambory dietní (3,7)

Ne

Polévka celerová se sýrem (1,7,9)

24. 5.

N,9 Hovězí znojemská pečeně, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí pečeně dietní, houskové knedlíky (1,3,7
D4 Hovězí pečeně dietní, houskové knedlíky (1,3,7)

Po
25. 5.

Polévka pórková s krupicovými nočky (1,3,7,9)
N,9 Vepřové kostky na kari, hrášková rýže (1,7)
D2,9/2 Vepřové kostky přírodní, hrášková rýže (1,7)
D4 Vepřové kostky přírodní, hrášková rýže (1,7)

Út
26. 5.

Polévka kedlubnová(1,3,7,9)
N,9 Smažené rybí le, bramborová kaše, okurka(1,3,4,7)
D2,9/2 Zapečené rybí le se sýrem a rajčetem, br. kaše (3,4,7)
D4 Zapečené rybí le se sýrem a rajčetem, br. kaše (3,4,7)

St
27. 5.

Polévka kulajda (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)
D4 Kuřecí stehno na paprice, karlovarský knedlík (1,3,7)

Čt
28. 5.

Polévka hrstková (1,3,7,9)
N,9 Jarní závitek, brambory (1,3,7)
D2,9/2 Jarní závitek, brambory (1,3,7)
D4 Jarní závitek, brambory (1,3,7)

Pá

Polévka kapustová/pórková (1,3,7)

29. 5.

N, D9 Smažený karbanátek, brambory, mrkvový salát (1,37)
D2,9/2Dušený karbanátek, brambory, mrkvový salát (1,3,7)
D4 Dušený karbanátek, brambory, mrkvový salát(1,3,7)
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So
30. 5.

Polévka hrstková/dietní hrstková (1,9)
N, D9 Kuřecí maso, dušená zelenina, brambory (1,9)
D2,9/2 Kuřecí maso, dušená zelenina, brambory (1,9)
D4 Kuřecí maso, dušená zelenina, brambory (1,9)

Ne
31. 5.

Polévka slepičí s nudličkami(1,3,7,9)
N, D9 Dančí maso v brusinkové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
D2,9/2 Dančí maso v brusinkové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D4 Vepřové maso v brusinkové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)

* 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

