


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

So
1. 8.

Polévka brokolicová (1,3,7,9)
N,9 Vepřový vrabec, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)
D2,9/2 Vepřové výpečky dietní, br. knedlíky, špenát (1,3,7)
D4 Vepřové výpečky dietní, bramborové knedlíky, špenát (1,3,7)

Ne

Polévka kulajda (1,3,7,9)

2.8.

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)

Po

Polévka hráškový krém (1,3,7)

3. 8.

N, D9 Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7)
D2, 9/2 Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7)
D4 Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7)

Út
4.8.

Polévka drůbeží vývar s těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Vepřová kýta po valašsku, brambory (1,3,7)
D2,9/2Vepřová kýta po valašsku, brambory (1,3,7)
D4 Vepřová kýta po valašsku, brambory (1,3,7)

St
5. 8.

Polévka kedlubnová(1,3,7,9)
N,9 Rozlítaný ptáček, rýže (1,7)
D2,9/2 Rozlítaný ptáček dietní, rýže (1,7)
D4 Rozlítaný ptáček dietní, rýže (1,7)

Čt
6. 8.

Polévka s masovými nočky (1,3,7,9)
N,9 Smažený květák, brambory, tatarka (1,3,7)
D2,9/2 Brokolicový mozeček, brambory, kompot (1,3,7)
D4 Brokolicový mozeček, brambory, kompot (1,3,7)

Pá
7. 8

Polévka kmínová s kapáním (1,3,7,9)
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)

So
8. 8.

Polévka s krupicovými noky (1,3,7,9)
N, 9 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
D2,9/2 Hov. svíčková na smetaně dietní, hous. knedlíky (1,3,7,9,10)
D4 Hovězí svíčková na smetaně dietní, hous. knedlíky (1,3,7,9,10)

Ne
9. 8.

Polévka čočková/s červenou čočkou (1,9)
N, 9 Vepřová krkovička na hořčici, brambory (1,10)
D2,9/2 Vepřový plátek v jemné marinádě, brambory (1)
D4 Vepřový plátek v jemné marinádě, brambory (1)
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Polévka bramborová se žampióny (1,3,7,9)

10. 8.

N, 9 Zeleninové rizoto se sýrem, čalamáda (7)
D2,9/2 Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa (7)
D4 Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa (7)

Út

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

11. 8.

N, 9 Krůtí maso na pepři, brambory (1,7)
D2,9/2 Krůtí maso přírodní, brambory (1,7)
D4 Krůtí maso přírodní, brambory (1,7)

St

Polévka cizrnová/z červené čočky (1,7)

12. 8.

N, D9 Nudlový nákyp s tvarohem, kompot (1,3,7)
D2, 9/2 Nudlový nákyp s tvarohem, kompot (1,3,7)
D4 Nudlový nákyp s tvarohem, kompot (1,3,7)

Čt

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

13. 8.

N, 9 Rybí

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

D2,9/2 Rybí
D4 Rybí

lé zapeč. se sýrem, šťouchané brambory (1,3,4,7)

lé zapečené se sýrem, šťouchané brambory (1,3,4,7) )

Pá
14. 8.

Polévka mrkvová s těstovinou (1,3,7)
N,9 Kuře po myslivecku, těstovinová rýže (1,3,7)
D2,9/2 Kuře po provensálsku, těstovinová rýže (1,3,7)
D4 Kuře po provensálsku, těstovinová rýže (1,3,7)

So
15. 8.

Polévka drůbeží s droby (3,7,9)
N, 9 Karbanátek s kapustou, brambory, salát (1,3,7,10)
D2,9/2Karbanátek masový, dušený, brambory, salát (1,3,7)
D4 Karbanátek masový, dušený, brambory, salát (1,3,7)

Ne
16. 8.

Polévka špenátová (1,3,7,9)
N, 9 Vepřová pečeně hamburská, houskové knedlíky (1,3,7,9,10)
D2,9/2 V. pečeně hamburská dietní, hous. knedlíky (1,3,7,9,10)
D4 Vepřová pečeně hamburská dietní, hous. knedlíky (1,3,7,9,10)

Po
17. 8.

Polévka s vaječnou sedlinou (1,3,7,9)
N,9 Kuřecí maso na houbách, rýže (1,7,)
D2,9/2Kuřecí maso na žampionech, rýže (1,7)
D4 Kuřecí maso na žampionech, rýže (1,7)

Út
18. 8.

Polévka hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,7,9)
N, 9 Čočka nakyselo, vařené vejce, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Kaše z červené čočky, vařené vejce, ovoce (1,3,7)
D4 Kaše z červené čočky, vařený bílek, ovoce (1,3,7)

St
19. 8.

Polévka hovězí vývar s masem a noky (1,3,7,9)
N,9 Vepřové maso v mrkvi, brambory (1,7)
D2,9/2Vepřové maso v mrkvi, brambory (1,7)
D4 Vepřové maso v mrkvi, brambory (1,7)
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Čt
20. 8.

Polévka ovesná (1,3,7)
N,9 Francouzské brambory s uzeninou, zeleninový salát (3,7)
D2,9/2 Zapeč. brambory s masem a hráškem, rajčatový salát (3,7)
D4 Zapečené brambory s masem a hráškem, rajčatový salát (3,7)

Pá
21. 8.

Polévka vývar s kuskusem (1,3,7,9)
N, 9 Křenová omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Křenová omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Křenová omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík (1,3,7)

So

Polévka ovarová/ ovarová dietní (1,3,7,9)

22. 8.

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

Ne

Polévka krupicová (1,7,9)

23. 8.

N,9 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)
D4 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky (1,3,7)

Po

Polévka rybí s krupičkou(1,3,4,7,9)

24. 8.

N,9 Vepřový guláš sypaný cibulkou, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Vepřový guláš přírodní, těstoviny (1,3,7)
D4 Vepřový guláš přírodní, těstoviny (1,3,7)

Út
25. 8.

Polévka z červené řepy (1,3,7)
N,9 Sekaná pečeně, brambory, míchaný zel. salát (1,3,7)
D2,9/2 Sekaná pečeně, brambory, míchaný zel. salát (1,3,7)
D4 Sekaná pečeně, brambory, míchaný zel. salát (1,3,7)

St
26. 8.

Polévka kmínová (1,3,7,9)
N,9Vepřový plátek na hořčici, bramborový knedlík
D2,9/2 Vepřový plátek na kmíně, bramborový knedlík (1,3,7)
D4 Vepřový plátek na kmíně, bramborový knedlík (1,3,7)

Čt
27. 8.

Polévka špenátová s vejcem (1,3,7)
N,9 Zeleninové lečo s vejcem, brambory (3,7)
D2,9/2 Brokolicový nákyp, brambory (1,3,7)
D4 Brokolicový nákyp, brambory (1,3,7)

Pá
28. 8.

Polévka cibulová/bramborová (1,3,7,9)
N,9 Hovězí znojemská pečeně, rýže (1)
D2,9/2 Hovězí pečeně na rajčatech, rýže (1)
D4 Hovězí pečeně na rajčatech, rýže (1)

So

Polévka zeleninová krémová (1,7,9)

29. 8.

N, D9 Těstoviny zapeč. s vepř. masem a žampiony, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Těstoviny zap. s vepř. masem a žampiony, okurka (1,3,7)
D4 Těstoviny zapečené s vepř. masem a žampiony, okurka (1,3,7)
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Ne
30. 8.

Polévka slepičí s bulgurem (1,3,7,9)
N, D9 Segedínský guláš, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Vepřový guláš dietní, houskové knedlíky (4,7)
D4Vepřový guláš dietní, houskové knedlíky (4,7)

Po
31. 8.

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7)
N, D9 Sýrová omáčka s kuř.masem a brokolicí, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2Sýrová omáčka s kuř.masem a brokolicí, těstoviny (1,3,7)
D4 Sýrová omáčka s kuř.masem a brokolicí, těstoviny (1,3,7)

* 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

