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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Po
3. 2.

Pomazánka z lučiny
Chléb, pečivo, máslo

Ovoce

Polévka zelňačka/ovesná (1,3,7,9)
N,D9 Kuřecí rizoto s bulgurem, sypané

Bramborka, mléko, čaj
(1,3,7)

Salát z kuřecího masa, chléb, pečivo (1,3,7,10)
II. Pečivo, dia kompot

Bílá káva, čaj (1,3,7)

sýrem, okurka (1,7)
D2,9/2 Kuřecí rizoto s bulgurem, sypané
sýrem, rajče (1,7)
D4 Kuřecí rizoto s bulgurem, sypané sýrem,
rajče (1,7)

Út
4. 2.

Pomazánka škvarková
D. šunka 100gr.
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj (1,3,7)
(1,2,3,4)

Ovoce

Polévka gulášová/dietní (1,7)
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)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Polévka masová krémová, chléb (1,3,7)
II. Ovoce

St
5. 2.

Pomazánka tvarohová tzatziky,D tvarohová, chléb pečivo,
máslo, bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka rychlá s rýží (1,3,7,9)
N,9 Vepřové nudličky po Valticku ,

Sýrový rohlík, čaj (1,3,7)

Sýr čerstvý, máslo 10gr.
Chléb, pečivo (1,3,7)

těstoviny(1,7)
D2,9/2 Vepřové nudličky na pórku, těstoviny
(1,7)
D4 Vepřové nudličky na pórku, těstoviny

II. Chléb, máslo 10gr. paprika (1,3,7)

(1,7))
Čt

Jogurt, Dia jogurt, chléb, pečivo, máslo, bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

6. 2.

Polévka vývar s lámankou (1,3,7,)

Mléko, pečivo, chléb, čaj

Debrecínka, máslo, chléb

N,9 Čevabčiči, brambory, obloha (1,7)
D2,9/2 Čevabčiči dušené, brambory, obloha
(1,7)

(1,3,7)

(1,3,7)
II. Vařené vejce, chléb, máslo 10gr. (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj,
sýr 50gr. (1,3,7)

Ovocný jogurt, dia jogurt, máslo pečivo(1,3,7)
II. Dia oplatka (1,3,7)

Mléko, škvarková placka,
čaj (1,3,7)

Vaječný salát, pečivo chléb (1,3,7,10)
D. bílkový salát s jogurtem

D4 Čevabčiči dušené, brambory, obloha
(1,7)
Pá
7. 2.

Pomazánka kapustová, D plátkový sýr, chléb, pečivo, máslo,
bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka rajčatová Minestrone (1,3,7)
N,9 Hovězí maso na smetaně, houskový
knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Hovězí maso na smetaně, houskový
knedlík (1,3,7)
D4 Hovězí maso na zelenině, karlovarský
knedlík (1,3,7))

Po
10. 2.

Pomazánka z olejovek
D z ryb v tomatě
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva (1,3,4,7)

Ovoce

Polévka krupicová s vejci (1,3,7,9)
N, D9 Krůtí ragů , kuskus (1,3,7)
D2,9/2 Krůtí ragů , kuskus (1,3,7)
D4 Krůtí ragů , kuskus (1,3,7))

II. Lučina 20gr. selský rohlík (1,3,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
11. 2.

Pomszánka z vařeného hovězího masa, chléb, pečivo,
máslo, bílá káva, čaj (1,3,7)

Mléčný
výrobek (7)

Polévka s masovými nočky (1,3,7)
N, 9 Hrachová kaše s cibulkou, šunka,

Jablečné řezy (1,3,7)

Zelňačka, D. zeleninová, chléb (1,3,7)
II. Dia přesnídávka

Mléko, pečivo, chléb, sýr
50gr., čaj (1,3,7)

Pomazánkové máslo ochucené chléb, pečivo,
máslo, ovoce (1,3,7)
II. Pečivo, šunkový salám 50gr. , máslo 10gr.
(1,3,7)

okurka (1,3,7)
D2,9/2 Halušky s tvarohem, teplá šunka,
rajče (1,3,7)
D4 Halušky s tvarohem, teplá šunka, rajče
(1,3,7)
St
12. 2.

Pomazánka špenátová, D.ze strouhaného sýra, chléb,
pečivo, máslo, bílá káva, čaj(1,3,7)

Ovoce

Polévka pórkový krém (1,3,7)
N, 9 Smažené rybí lé, brambory, salát z
čínského zelí (1,3,7)
D2,9/2 Rybí le zapeč. se sýrem, bramb.,
salát z čín. zelí (3,7)
D4 Rybí le zapečené se sýrem, brambory,
salát z čín. zelí (3,7)

Čt
13. 2.

Pomazánka tvarohová Liptovská, D bílková, chléb, pečivo,
máslo, bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka česneková/bramborová (1,3,7,9)
N,9 Mexický guláš, hrášková rýže (1,7)
D2,9/2 Přírodní guláš, hrášková rýže (1,7)
D4 Přírodní guláš, hrášková rýže (1,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Plátkový sýr, pečivo, chléb máslo (1,3,7)
II. Ovoce

Pá
14. 2.

Pomazánka šunková pěna, chléb, pečivo, máslo, bílá káva,
čaj
(1,2,3,9)

Ovoce

Polévka brokolicová (1,3,7)
N, 9 Vepřová krkovička pečená, smetanové
brambory (1,7)
D2, 9/2 Vepřová pečeně přirodní, bylinkové

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Pomaz. z nivy, D. z tav.sýra, chléb, pečivo,
máslo, rajče (1,3,7)
II. Dia oplatka (1,3,7)

Anglický rohlík, čaj (1,3,7)

Buřt guláš, D. bramborový guláš s
masem,chléb (1,3,7)
II.Sýr trojúhelníček, dalamánek (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Lučina 100gr.,máslo 10gr. chléb (1,3,7)
II.Pečivo, máslo 10gr., dia džem (1,3,7)

brambory (1,7)
D 4 Vepřová pečeně přirodní, bylinkové
brambory (1,7)
Po
17. 2.

Paštika srnčí hřbet, chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka rybí norská(1,3,4,7,9)
N,9 Těstoviny v sýrové omáčce s vepřovým
masem (1,3,7)
D2,9/2 Těstoviny v sýrové omáčce s
vepřovým masem (1,3,7)
D4 Těstoviny v sýrové omáčce s vepřovým
masem (1,3,7)

Út
18. 2.

Pomazánkové máslo, chléb, pečivo, máslo, bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka s játrovou rýží (1,3,7,9)
N,9 Luhačovický špaček bramborová kaše
(1,7)
D2,9/2Luhačovický špaček bramborová
kaše (1,7)
D4 Luhačovický špaček bramborová kaše
(1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

St
19. 2.

Pomazánka zeleninová, chléb, pečivo, máslo, bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka rychlá s rýží a vejcem (1,3,7,9)
N,9 Kuře pečené, bramborový knedlík,
špenát (1,3,7)
D2,9/2 Kuře pečené, bramborový knedlík,
špenát (1,3,7)

Listový závin se šunkou a
sýrem (1,3,7)

Domácí jogurt s ovocem, Dia jogurt, máslo,
pečivo(1,3,7)
II.Chléb, máslo 10gr. kedlubna (1,3,7)

D4 Kuře pečené, bramborový knedlík,
špenát (1,3,7)
Čt
20. 2.

Pomazánka šunková pěna, chléb, pečivo, máslo, bílá káva,
čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka slepičí kaldoun (1,3,7)
N,9 Čočka na sladkokyselo, vařené vejce,
okurka (1,3,7)
D2,9/2 Kaše z červené čočky, vařené vejce,
rajče (1,3,7)
D4 Kaše z červené čočky, vařený bílek, rajče
(1,3,7)

Dalamánek, čaj (1,3,7)

Studená sekaná, hořčice, okurka, D. kečup,
rajče,chléb (1,3,7)
II. Chléb, ochucený tvaroh 50gr.

Pá
21. 2.

Pomazánka z uzeného sýra,D z tav.sýra, chléb, pečivo,
máslo, bílá káva, čaj(1,3,7)

Ovoce

Polévka vývar s kuskusem (1,3,7,9)
N,9 Hovězí pečeně na celeru, brambory
(1,7,9)
D2,9/2 Hovězí pečeně na celeru, brambory
(1,7,9)
D4 Hovězí pečeně na celeru, brambory
(1,7,9)

Mléko, pečivo, sýr
50gr.,chléb, čaj (1,3,7)

Ementál,máslo chléb, pečivo (1,3,7)
II. Pečivo, máslo 10gr. paprika (1,3,7)

Po
24. 2.

Pomazánka ze sýru Almette, chléb, pečivo, máslo, bílá káva,
čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka špenátová s noky (1,3,7)
N,9 Milánské špagety, sýr(1,3,7)
D2,9/2 Milánské špagety, sýr(1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Polévka bramborová se žampiony, chléb
(1,3,7)
II. Houska, sýr tojúhelníček

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9)

Makovec s citronovou

Šunkový závitek, chléb, pečivo, (1,3,7)

N,9 Koprová omáčka, vařené hovězí, knedlík
(1,3,7)
D2,9/2 Koprová omáčka, vař. hovězí,
houskový knedlík (1,3,7)
D4 Koprová omáčka, vařené hovězí,
karlovarský knedlík (1,3,7)

polevou, čaj (1,3,7)

II. Paštika 23gr. Chléb (1,3,7)

Polévka čočková/ celerová (1,3,7,9)
N, 9 Pečené kuře na česneku, brambory,
červená řepa (1,7)
D2,9/2 Pečené kuře, brambory, salát z
červené řepy (1,7)
D4 Pečené kuře, brambory, salát z červené
řepy (1,7)

Sýrový rohlík, čaj (1,3,7)

Kapiový salám, D. šunkový, pečivo, chléb
máslo (1,3,7)
II. Jablko

D4 Milánské špagety, sýr(1,3,7)
Út

Domácí ovocný tvaroh, Dia tvaroh chléb, pečivo, máslo, bílá

25. 2.

káva, čaj (1,3,7)

St
26. 2.

Pomazánka tuňáková, chléb, pečivo, máslo, bílá káva, čaj
(1,3,4,7)

Přesnídávka

Ovoce

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Čt
27. 2.

Pomazánka z tvarůžků, D ze str.sýra
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj (1,3,7)

Mléčný
výrobek

Polévka ovesná (1,3,7,9)
N,9 Smažený celer, brambory, tatarka
(1,37,9)
D2,9/2 Brokolicový mozeček, brambory,
jablko (3,7)
D4 Brokolicový mozeček, brambory, jablko
(3,7)

Mléko, pečivo, chléb, sýr
50gr., čaj (1,3,7)

Jemný párek, chléb, hořčice, D kečup, chléb
(1,3,7)
II. Vařené vejce, chléb, máslo 10gr. (1,3,7)

Pá
28. 2.

Pom. zeleninová
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka zeleninová s pohankou (1,3,7,9)
N,9 Štěpánská vepřová pečeně, rýže (1,3,7,10)
D2,9/2 Štěpánská vepřová pečeně, rýže
(1,3,7)
D4 Štěpánská vepřová pečeně, rýže (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Paštika 100gr. , chléb, pečivo (1,3,7)
II. Dia přesnídávka

* 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

