


SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

OB Ě D

Út
1. 9.

Polévka ovesná (1,3,7)
N, D9 Mexický guláš sypaný sýrem, rýže (1,7)
D2, 9/2 Vepřový guláš sypaný sýrem, rýže (1,7)
D4 Vepřový guláš sypaný sýrem, rýže (1,7)

St

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

2. 9.

N,9 Vepřová na smetaně, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2Vepřová na zelenině, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Vepřová na zelenině, houskový knedlík(1,3,7)

Čt

Polévka ovarová s kroupami/masová(1,3,7,9)

3. 9.

N,9 Květákový mozeček, brambory, okurkový salát(1,7)
D2,9/2 Zeleninový nákyp, brambory, ledový salát s rajčaty (1,7)
D4 Zeleninový nákyp, brambory, ledový salát s rajčaty (1,7)

Pá
4. 9.

Polévka celerová (1,3,7,9)
N,9 Pečené kuře, brambory, salát z č. zelí (1,7)
D2,9/2Pečené kuře, brambory, salát z č. zelí
D4 Pečené kuře, brambory, salát z č. zelí

So
5. 9.

Polévka cibulačka/D.mrkvová (1,3,7,9)
N,9 Hovězí maso v rajské omáčce, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D2,9/2Hovězí maso, rajské om. jemná, h. knedlíky (1,3,7,9)
D4 Hovězí maso, rajské om. jemná, houskové knedlíky (1,3,7,9)

Ne
6. 9.

Polévka pórková (1,3,7,9)
N,9 Vepřová Krkovička na hořčici, brambory (1)
D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, brambory (1)
D4 Vepřový plátek přírodní, brambory (1)

Po
7. 9.

Polévka rýžová (1,3,7,9)
N,9 Milánské špagety se šunkou, sýr (1,3,7)
D2,9/2 Milánské špagety se šunkou, sý (1,3,7)
D4 Milánské špagety se šunkou, sý (1,3,7)

Út
8. 9.

Polévka rajská s těstovinou (1,3,7,9)
N, 9 Luhačovický špaček (ml.maso, jemný párek), brambory (1,7)
D2,9/2 Luhačovický špaček (ml.maso, jemný párek), bramb. (1,7)
D4 Luhačovický špaček (ml.maso, jemný párek), brambory (1,7

St
9. 9.

Polévka slepičí (1,3,7,9)
N, 9 Ovocné knedlíky sypané tvarohem (1,3,7)
D2,9/2 Ovocné knedlíky sypané tvarohem (1,3,7)
D4 Ovocné knedlíky sypané tvarohem (1,3,7) )

Domov pro seniory - Září - Pečovatelská služba (+jídelna Hejnická)

DATU M

OB Ě D

čt

Polévka špenátová s bramborem (1,7)

10. 9.

N, D9 Čočka nakyselo, vařené vejce, cibulka, okurka (1,3,7)
D2, 9/2 Kaše z červené čočky, vařené vejce, rajče (1,3,7)
D4 Kaše z červené čočky, vařené vejce, rajče(1,3,7)

Pá

Polévka s játrovými nočky (1,3,7,9)

11. 9.

N, 9 Vepřové po cikánsku, rýže (1,7)
D2,9/2 Vepřové na rajčatech, rýže (1,7)
D4 Vepřové na rajčatech, rýže (1,7)

So

Polévka drůbeží s droby (3,7,9)

12. 9.

N, D9 Holandský řízek, brambory, salát (1,3,7)
D2, 9/2 Holandský řízek dušený, brambory, salát (1,3,7)
D4 Holandský řízek dušený, brambory, salát (1,3,7)

Ne

Polévka květáková/brokolicová (1,3,7,9)

13. 9.

N, 9 Vepřová pečeně bratislavská, houskové knedlíky (1,3,7,9)
D2,9/2 Vepřová pečeně bratislavská dietní, h. knedlíky (1,3,7,9)
D4 Vepřová pečeně bratislavská dietní, hou. knedlíky (1,3,7,9)

Po
14. 9.

Polévka s vejcem a krupičkou (1,3,7,9)
N, 9 Drůbeží játra na cibulce, hrášková rýže (1,7)
D2,9/2 Drůbeží játra na kmíně, rýže (1,7)
D4 Drůbeží játra na kmíně, rýže (7)

Út
15. 9.

Polévka pórková (1,3,7,9)
N,9 Vepřové výpečky, houskový knedlík, zelí (1,7,)
D2,9/2 V. kotleta pečená, houskovy knedlík, dýňové zelí (1,7)
D4 V. kotleta pečená, houskovy knedlík, dýňové zelí (1,7)

St
16. 9.

Polévka rychlá s jáhlami (1,3,7,9)
N, 9 Štěpánská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Štěpánská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,7)
D4 Štěpánská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,7)

Čt
17. 9.

Polévka hovězí vývar s masem a těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,7)
D2,9/2Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem(1,7)
D4 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,7)

Pá
18. 9.

Polévka s vaječnou mlhovinou (1,3,7)
N,9 Plněné papriky pečené na rajčatech, brambory (1,3,7)
D2,9/2 Masový klops na rajčatech, brambory (1,3,7)
D4 Masový klops na rajčatech, brambory (1,3,7)

So
19. 9.

Polévka ovarová s kroupami/ ovarová dietní s rýží (1,3,7,9)
N,9 Vařené vepř. maso v koprové omáčce, housk. knedlíky (1,3,7)
D2,9/2Vařené vepř. maso v koprové omáčce, h. knedlíky (1,3,7)
D4 Vařené vepř. maso v koprové omáčce, housk. knedlíky (1,3,7)

DATU M

OB Ě D

Ne
20. 9.

Polévka krupicová (1,7,9)
N,9 Masové koule na smetaně, pečené brambory (1,3,7,9,10)
D2,9/2 Masové koule na smetaně dietní, peč. brambory (1,3,7,9)
D4 Masové koule na smetaně dietní, peč. brambory (1,3,7,9)

Po
21. 9.

Polévka vývar s kuskusem (1,3,7,9)
N, 9 Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, č. řepa (1,3,7)
D2,9/2 Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, ovoce (1,3,7)
D4 Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, ovoce (1,3,7)

Út

Polévka rajčatová s krupicovými noky(1,3,7,9)

22. 9.

N,9 Rybí lé zapečené s nivou, bramborová kaše (1,4,7)
D2,9/2 Rybí lé zapečené se sýrem bramborová kaše (1,4,7)
D4 Rybí

lé zapečené se sýrem bramborová kaše (1,4,7)

St

Polévka drožďová/zeleninová (1,3,7)

23. 9.

N,9 Sekaná pečeně, brambory, kyselá okurka(1,3,7)
D2,9/2 Sekaná pečeně, brambory, mrkvový salát (1,3,7)
D4 Sekaná pečeně, brambory, mrkvový salátt (1,3,7)

čt

Polévka kmínová (1,3,7,9)

24. 9.

N,9 Šunko eky, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Šunko eky, kompot (1,3,7)
D4 Šunko eky, kompot (1,3,7)

Pá
25. 9.

Polévka pórková (1,3,7)
N,9 Hovězí guláš sypaný cibulkou, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí guláš, sypaný křenem, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Hovězí guláš, sypaný křenem, karlovarský knedlík (1,3,7)

So
26. 9.

Polévka zeleninová krémová (1,7,9)
N,9 Hovězí cikánská pečeně, houskové knedlíky (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí pečeně na kmíně, houskové knedlíky (1,3,7)
D4 Hovězí pečeně na kmíně, houskové knedlíky (1,3,7)

Ne
27. 9.

Polévka slepičí s tarhoňou (1,3,7,9)
N,9Vepřové maso v mrkvi, brambory (1,7)
D2,9/2 Vepřové maso v mrkvi, brambory (1,7)
D4 Vepřové maso v mrkvi, brambory (1,7)

Po
28. 9.

Polévka kulajda (1,3,7,9)
N,9 Čufty v rajské omáčce, těstoviny (1,3,7,9)
D2,9/2Čufty v rajské omáčce, těstoviny (1,3,7,9)
D4 Čufty v rajské omáčce, těstoviny (1,3,7,9)

Út

Polévka zeleninová (1,3,7,9)

29. 9.

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

DATU M

OB Ě D

St
30. 9.

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7)
N, D9 Kuřecí řízek, brambory, zelný salát (1,3,7)
D2,9/2 Přírodní kuřecí plátek, dušená zelenina, brambory (1,7)
D4 Přírodní kuřecí plátek, dušená zelenina, brambory (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

