


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

Po
1. 6.

Polévka květáková/brokolicová
N, D9 Kuřecí maso na paprice, těstoviny (1,3,7)
D2, 9/2 Kuřecí maso na paprice, těstoviny (1,3,7)
D4 Kuřecí maso na paprice, těstoviny (1,3,7)

Út

Polévka drůbeží vývar s těstovinou (1,3,7,9)

2.6.

N,9 Moravský vrabec, kysané zelí, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2Vepřové výpečky libově, houskový knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Vepřové výpečky libově, houskový knedlík, špenát (1,3,7)

St

Polévka zeleninová (1,3,7,9)

3. 6.

N,9 Znojemská hovězí pečeně, rýže (1,7)
D2,9/2 Hovězí pečeně na rajčatech, rýže (1,7)
D4 Hovězí pečeně na rajčatech, rýže (1,7)

Čt
4. 6.

Polévkak gulášová (1,7)
N,9 Šišky s mákem, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Šišky s tvarohem, kompot (1,3,7)
D4 Šišky s tvarohem, kompot (1,3,7)

Pá
5. 6

Polévkak mínová s nočky (1,3,7,9)
N,9 Holandský řízek, brambory, čalamáda (1,7)
D2,9/2 Hol. řízek dušený, brambory, salá z čínského zelí (1,3,7)
D4 Hol. řízek dušený, brambory, salá z čínského zelí

So
6. 6.

Polévka slepičí s těstovinou (1,3,7,9)
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
7. 6.

Polévka brokolicová (1,3,7,9)
N,9 Kuřecí stehno pečené na másle, brambory (1,7)
D2,9/2 Kuřecí stehno pečené na másle, brambory (1,7)
D4 Kuřecí stehno pečené na másle, brambory (1,7)

Po
8. 6.

Polévka bramborová se žampióny (1,3,7,9)
N, 9 Čočka po srbsku, teplá šunka, okurka (1,7)
D2,9/2 Halušky, teplá šunka, ovoce (1,3,7)
D4 Halušky, teplá šunka, ovoce (1,3,7)

Út
9. 6.

Polévka hovězí vývar s tarhoňou (1,3,7,9)
N, 9 Rajská omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Rajská omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Rajská omáčka, vařené hovězí, karlovarský knedlík (1,3,7)
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DATU M

OB Ě D

St

Polévka cizrnová/z červené čočky (1,7)

10. 6.

N, D9 Vepřové maso v mrkvi a hrášku, brambory (1,7)
D2, 9/2 Vepřové maso v mrkvi a hrášku, brambory (1,7)
D4 Vepřové maso v mrkvi a hrášku, brambory (1,7)

Čt

Polévkas drožďovými knedlíčky/s krupicovými nočky (1,3,7,9)

11. 6.

N, 9 Rybí

lé smažené, šťouchané brambory (1,3,4,7)

D2,9/2 Rybí lé zapeč. se sýrem, šťouchané brambory (1,3,4,7)
D4 Rybí lé zapečené se sýrem, šťouchané brambory (1,3,4,7) )
Pá

Polévka mrkvová s těstovinou (1,3,7)

12. 6.

N,9 Kuře alá bažant, br.kaše, kompot (7)
D2,9/2 Kuře pečené na zelenině, br. kaše, kompot (1,7)
D4 Kuře pečené na zelenině, br. kaše, kompot (1,7)

So

Polévka kmínová s vejci (3,9)

13. 6.

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

Ne
14. 6.

Polévka čočková/s červenou čočkou (1,9)
N,9 Kuřecí přírodní plátek, brambory (1)
D2,9/2Kuřecí přírodní plátek, brambory (1)
D4 Kuřecí přírodní plátek, brambory (1)

Po
15. 6.

Polévka pórková s bulgurem (1,3,7)
N, Rizoto s masem a zeleninou, sýr, okurka (1,7)
D2,9/2 Rizoto s masem a zeleninou, sýr, okurka (1,7)
D4 Rizoto s masem a zeleninou, sýr, okurka (1,7)

Út
16. 6.

Polévka italská s kuskusem (1,3,7,9)
N, 9 Nastavovaná kaše, šunková klobása, zelný salát (1,7)
D2,9/2 Nastavovaná kaše pohankou, kuřecí párek, led.salát (1,7)
D4 Nastavovaná kaše pohankou, kuřecí párek, led.salát (1,7)

St
17. 6.

Polévka hovězí vývar s masem a noky (1,3,7,9)
N,9 Zapeč. těstoviny se špenátem a mozzarellou (1,3,7)
D2,9/2 Zapeč. těstoviny se špenátem a mozzarellou (1,3,7)
D4 Zapečné těstoviny se špenátem a mozzarellou (1,3,7)

Čt
18. 6.

Polévka ovesná (1,3,7)
N,9 Tilápie pečená, brambory, salát z čínského zelí (1,3,4,7)
D2,9/2 Tilápie pečená, brambory, salát z čínského zelí (1,3,4,7)
D4 Tilápie pečená, brambory, salát z čínského zelí (1,3,4,7)

Pá
19. 6.

Polévka s vaječnou sedlinou (1,3,7,9)
N,9 Vepřová kýta hamburská, knedlík (1,3,7,10)
D2,9/2Vepřová kýta hamburská, knedlík (1,3,7)
D4 Vepřová kýta hamburská, knedlík (1,3,7)

DATU M

OB Ě D

So
20. 6.

Polévka drůbeží s droby (3,7,9)
N,9 Šunko eky, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Šunko eky dietní, okurka (1,3,7)
D4 Šunko eky dietní, okurka (1,3,7)

Ne
21. 6.

Polévka krupicová s vejci (1,3,7,9)
N,9Hovězí 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)

Po

Polévka rybí s krupičkou(1,3,4,7,9)

22. 6.

N,9 Krůtí ragů, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2Krůtí ragů, těstoviny(1,3,7)
D4 Krůtí ragů, těstoviny (1,3,7)

Út

Polévka z červené řepy (1,3,7)

23. 6.

N,9 Přírodní vepřový řízek, rýže, kompot (1,7)
D2,9/2 Přírodní vepřový řízek, rýže, kompot (1,7)
D4 Přírodní vepřový řízek, rýže, kompot (1,7)

St

Polévka kmínová (1,3,7,9)

24. 6.

N,9 Smažený karbanátek, šťouchané brambory (1,3,7)
D2,9/2 Dušený karbanátek, šťouchané brambory (1,3,7)
D4 Dušený karbanátek, šťouchané brambory (1,3,7)

Čt
25. 6.

Polévka špenátová s vejcem (1,3,7) (1,3,7)
N,9 Bramborový knedlík plněný uzeninou, červené zelí (1,3,7)
D2,9/2Br. knedlík plněný kuřecím masem, sal.z čín. zelí(1,3,7)
D4 Br. knedlík plněný kuřecím masem, sal.z čín. zelí(1,3,7)

Pá
26. 6.

Polévka cibulová/bramborová (1,3,7,9)
N,9 Kuře pečené, br. kaše, okurkový salát (1)
D2,9/2 Kuře pečené, br.kaše, rajčatový salát (1)
D4 Kuře pečené, br.kaše, rajčatový salát (1)

So
27. 6.

Polévka hovězí s bulgurem (1,3,7,9)
N,9 Sekaná pečeně, brambory, salát (1,3,7)
D2,9/2 Sekaná pečeně, brambory, salát (1,3,7)
D4 Sekaná pečeně, brambory, salát (1,3,7)

Ne
28.6 .

Polévka zeleninová krémová (1,7,9)
N,9 Segedínský guláš, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Vepřové na kmíně, knedlíky houskové (1,3,7)
D4 Vepřové na kmíně, knedlíky houskové (1,3,7)

Po

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7)

29. 6.

N, D9 Buřt guláš, chléb(1,37)
D2,9/2Bramborový guláš s masem, chléb (1,3,7)
D4 Bramborový guláš s masem, chléb(1,3,7)

DATU M

OB Ě D

Út
30. 6.

Polévka minestra (1,3,7)
N, D9 Pečená krkovička, šťouch. brambory s cibulkou (1,7)
D2,9/2 Vepřová pečeně, šťouchané brambory s pórkem (1,7)
D4 Vepřová pečeně, šťouchané brambory s pórkem(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

