


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

St
1. 7.

Polévka květáková/brokolicová (1,3,7)
N, D9 Hovězí maso po provensálsku, rýže (1,7)
D2, 9/2 Hovězí maso po provensálsku, rýže (1,7))
D4 Hovězí maso po provensálsku, rýže (1,7)

Čt

Polévka z uzeného masa/zeleninová s masem (3,7,9)

2.7.

N,9 Květákový mozeček, brambory, okurkový salát
D2,9/Zeleninový nákyp se sýrem, brambory, ledový salát (1,3,7)
D4 Zeleninový nákyp se sýrem, brambory, ledový salát (1,3,7)

Pá

Polévka zeleninová (1,3,7,9)

3. 7.

N,9 Mex. guláš s fazolí a kukuřicí, sypaný sýrem, h. knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Vepřový přírodní guláš sypaný křenem, h. knedlík (1,3,7)
D4 Vepřový přírodní guláš sypaný křenem, h. knedlík (1,3,7)

So
4. 7.

Polévka kulajda (1,3,7,9)
N,9 Šunko eky, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Šunko eky dietní, červená řepa (1,3,7)
D4 Šunko eky dietní, červená řepa (1,3,7)

Ne
5. 7.

Polévka brokolicová (1,3,7,9)
N,9 Vepřová pečeně, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
D2,9/2 Vepřová pečeně dietní, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
D4 Vepřová pečeně dietní, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)

Po
6. 7.

Polévka mrkvová s bramborem (1,7,9)
N,9 Hovězí maso v burgunské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D2,9/2 Hovězí, dietní burgunská omáčka, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D4 Hovězí, dietní burgunská omáčka, houskové knedlíky (1,3,7,9)

Út
7. 7

Polévka kmínová s nočky (1,3,7,9)
N,9 Mletý mix v rajčatové omáčce, těstoviny, str. sýr (1,3,7)
D2,9/2 Mletý mix v rajčatové omáčce, těstoviny, str. sýr (1,3,7)
D4 Mletý mix v rajčatové omáčce, těstoviny, str. sýr (1,3,7)

St
8. 7.

Polévka bramborová se žampióny (1,3,7,9)
N, 9 Zahradnický řízek, brambory, kompot (1,3,7,9)
D2,9/2 Zahradnický řízek dušený, brambory, kompot (1,3,7,9)
D4 Zahradnický řízek dušený, brambory, kompot (1,3,7,9)

Čt
9. 7.

Polévka hovězí vývar s tarhoňou (1,3,7,9)
N, 9 Vepřové na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9,10)
D2,9/2 Vepřové na zelenině, houskový knedlík (1,3,7,9)
D4 Vepřové na zelenině, houskový knedlík (1,3,7,9)
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DATU M

OB Ě D

Pá

Polévka cizrnová/z červené čočky (1,7)

10. 7.

N, D9 Pečené kuře, brambory, červená řepa (3,7)
D2, 9/2 Pečené kuře, brambory, rajče (3,7)
D4 Pečené kuře, brambory, rajče (3,7)

So

Polévka kmínová s vejci (3,9)

11. 7.

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

Ne

Polévka mrkvová s těstovinou (1,3,7)

12. 7.

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)

Po

Polévka bramborová s masem (1,3,7,9)

13. 7.

N, 9 Nudle s perníkem, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Nudle s perníkem, kompot (1,3,7)
D4 Nudle s perníkem, kompot (1,3,7)

Út
14. 7.

Polévka celerový krém s vejci (1,3,7,9)
N,9 Čevapčiči, brambory, obloha (1,3,7)
D2,9/2 Čevapčiči, brambory, ledový salát s rajčaty (1,3,7)
D4 Čevapčiči, brambory, ledový salát s rajčaty (1,3,7)

St
15. 7.

Polévka hovězí vývar s krupicovými nočky (1,3,7,9)
N, 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)

Čt
16. 7.

Polévka rýžová (1,3,7,9)
N, 9 Rybí lé zapeč. s rajčaty, cuketou a sýrem, brambory (3,4,7)
D2,9/2 Rybí lé zapeč. s rajčaty, cuketou a sýrem, brambory (3,4,7)
D4 Rybí lé zapeč. s rajčaty, cuketou a sýrem, brambory (3,4,7)

Pá
17. 7.

Polévka hovězí vývar s těstovinou(1,3,7,9)
N,9 Vepřová kýta alá stroganov, rýže (1,7)
D2,9/2 Vepřová kýta na žampionech, rýže (1,7)
D4 Vepřová kýta na žampionech, rýže (1,7)

So
18. 7.

Polévka drůbeží s droby (3,7,9)
N,9 Halušky se zelím a uzeným masem, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Halušky s kedlubnovým zelím a libovou šunkou (1,3,7)
D4 Halušky s kedlubnovým zelím a libovou šunkou (1,3,7)

Ne
19. 7.

Polévka kapustová/zeleninová (1,3,7,9)
N,9 Hovězí na houbách, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2Hovězí na žampionech, houskové knedlíky (1,3,7)
D4 Hovězí na žampionech, houskové knedlíky (1,3,7)

DATU M

OB Ě D

Po
20. 7.

Polévka sýrová (1,3,7,9)
N,9 Drůbeží játra na slanině, rýže (1,7)
D2,9/2 Drůbeží játra na kmíně, rýže (1,7)
D4 Drůbeží játra na kmíně, rýže (1,7)

Út
21. 7.

Polévka brokolicová (1,3,7)
N,9 Vepřová krkovička pečená, lepenice (1,7)
D2,9/2Vepřová kýta pečená, brambory, raj. salát (1,7)
D4 Vepřová kýta pečená, brambory, raj. salát (1,7)

St

Polévka kedlubnový krém se sýrovým kapáním (1,3,7)

22. 7.

N,9 Těstoviny zapečené s uzeninou, červená řepa (1,3,7)
D2,9/2 Těstoviny zapečené se šunkou, červená řepa (1,3,7)
D4 Těstoviny zapečené se šunkou, červená řepa (1,3,7))

Čt

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

23. 7.

N,9 Frankfurtská hovězí pečeně, těstovinová rýže (1,3,7)
D2,9/2 rankfurtská hovězí pečeně, těstovinová rýže (1,3,7)
D4 rankfurtská hovězí pečeně, těstovinová rýže (1,3,7)

Pá

Polévka z červené řepy se zeleninou a masovými nočky (1,3,7)

24. 7.

N,9 Koprová omáčka, vařené vejce, brambory (1,3,7)
D2,9/2 Koprová omáčka, vařený bílek, brambory (1,3,7)
D4 Koprová omáčka, vařené vejce, brambory (1,3,7)

So
25. 7.

Polévka rajčatová s tarhoňou (1,3,7,9)
N,9 Francouzské brambory, okurky (1,7)
D2,9/2 Francouzské brambory dietní, červená řepa (1,7)
D4 Francouzské brambory dietní, červená řepa (1,7)

Ne
26. 7.

Polévka zeleninová krémová (1,7,9)
N,9 Hovězí maso v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí maso v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
D4 Hovězí maso v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)

Po
27. 7.

Polévka česneková/bramborová
N,9 Kuřecí čína, rýže (7,11)
D2,9/2 Kuřecí maso na pórku, rýže (1,7)
D4 Kuřecí maso na pórku, rýže (1,7)

Út
28. 7.

Polévka cibulová/mrkvová(1,3,7,9)
N,9 Smažená kotleta, brambory, okurkový salát (1)
D2,9/2 Kotleta přírodní, brambory, rajčatový salat (1)
D4 Kotleta přírodní, brambory, rajčatový salat (1)

St

Polévka zapražená (1,3,7,9)

29. 7.

N, D9 Kuře pečené na česneku, br. knedlík, špenát (1,3,7)
D2,9/2 Kuře pečené, bramborový knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Kuře pečené, bramborový knedlík, špenát (1,3,7)

DATU M

OB Ě D

Čt
30. 7.

Polévka masová krémová (1,3,7)
N, D9 Mozeček z rybího lé, brambory, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Mozeček z rybího lé, brambory, kompot (1,3,7)
D4 Mozeček z rybího lé, brambory, kompot (1,3,7)

Pá
31. 7.

Polévka minestra (1,3,7,9)
N, D9 Vepřová kýta protýkaná zeleninou, těstoviny (1,3,7,9,10)
D2,9/2 Vepřová kýta protýkaná zeleninou, těstoviny (1,3,7,9)
D4 Vepřová kýta protýkaná zeleninou, těstoviny (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

