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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
2. 3.

Pomazánkového máslo s pažitkou
Chléb, pečivo, máslo 10gr.

Ovoce

Polévka zeleninová (1,3,7,9)
N,D9 Vepřové maso na kmíně, rýže,

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Těstovinový salát, pečivo (1,3,7,10)
II. Pečivo, paštika 23gr. (1,3,7)

Bílá káva, čaj (1,3,7)

kompot (1,7)
D2,9/2 Vepřové maso na kmíně, rýže,
kompot (1,7)
D4 Vepřové maso na kmíně, rýže, kompot
(1,7)

Út
3. 3.

Pomaz. z uzené makrely, D. z ryb v tomatě, chléb, pečivo,
máslo 10gr., čaj (1,3,7)
(1,2,3,4)

Ovoce

Polévka krupicová s vejci (1,3,7,9)
N,9 Sekaná pečeně, bamborová kaše,
červená řepa (1,3,7)
D2,9/2 Sekaná pečeně, bamborová kaše,
mrkvový salát (1,3,7)
D4 Sekaná pečeně, bamborová kaše,
mrkvový salát (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Polévka , dršťková, D. dršťková jemná, chléb (1,3,7)
II. Ovoce

St
4. 3.

Pomazánka liptovská, D.tvarohová, chléb pečivo, máslo 10gr.,
bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka vývar s jáhlami (1,3,7,9)
N,9 Hovězí maso na houbách, knedlík

Sýrový rohlík, čaj (1,3,7)

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

(1,3,7)
D2,9/2 Hovězí maso na žampionech,
knedlík (1,3,7)
D4 Hovězí maso na žampionech,

II. Ovoce

karlovarský knedlík (1,3,7)
Čt

Pomazánka z taveného sýra, chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá

5. 3.

káva (1,3,7)

Pá
6. 3.

Pomazánka brokolicová, chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá káva,
čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka mrkvová s těstovinou(1,3,7)

Perník s polevou (1,3,7)

N,9 Jitrnice, brambory, zelí (1,3,7)
D2,9/2 Masový nákyp, brambory, rajče (1,3,7)
D4 Masový nákyp, brambory, rajče (1,3,7)
Ovoce

Polévka špenátová s bramborem a vejci
(1,3,7)

Sýr Duko, máslo 10gr., chléb
(1,3,7)
II. Dia jogurt

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

Jablečný závin, Dia závin, kakao (1,3,7)
Pečivo, sýr trojúhelníček (1,3,7)

Mléko, škvarková placka,
čaj (1,3,7)

Pomazánka z krémového sýra, pečivo chléb,
máslo 10gr. (1,3,7)
II. Ovoce

N,9 Rajská omáčka, vařené vepřové,
těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Rajská omáčka, vařené vepřové,
těstoviny (1,3,7)
D4 Rajská omáčka, vařené vepřové,
těstoviny (1,3,7)
Po
9. 3.

Pomazánka ze strouhaného sýra
Chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá káva (1,3,7)

Ovoce

Polévka kmínová s kapáním (1,3,7,9)
N, D9 Srbské rizoto, sýr,okurka
D2,9/2 Vepřové rizoto, sýr, rajský salát (1,7)
D4 Vepřové rizoto, sýr, rajský salát (1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
10. 3.

Pomazánka tvarohová s rajčetem, chléb, pečivo, máslo 10gr.,
bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka česneková/bramborová (1,3,7,9)
N,9 Šunko eky, zeleninová čalamáda (1,3,7)

Tvarohový závin s
rozinkami (1,3,7)

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

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

Loupák, máslo 20gr. Džem, dia džem, kefír
250ml. (1,3,7)
II. Ovoce

Polévka husí kaldoun/drůbeží s noky

Mléko, pečivo, chléb, čaj

Fazolový salát s uzeninou, pečivo, D.krůtí maso s

(1,3,7,9)
N, 9 Bramb. šišky se strouhaným
perníkem, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Bramb. šišky se strouhaným
perníkem, kompot (1,3,7)
D4 Bramb. šišky se strouhaným perníkem,
kompot (1,3,7)

(1,3,7)

vejci (1,3,7,10)
II. Pečivo, tavený sýr

Polévka hrachová/rychlá s těstovinou
(1,3,7,9)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

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

D2,9/2 Šunko eky, salát z červené řepy
(1,3,7)
D4 Šunko eky, salát z červené řepy (1,3,7)
St
11. 3.

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

Ovoce

Polévka celerový krém (1,3,7)
N, 9 Vepřová pečeně, šťouchané brambory
s cibulkou (1,7)
D2,9/2 Vepřová pečeně, šťouch.brambory s
pórkem (1,7)
D4 Vepřová pečeně, šťouch.brambory s
pórkem (1,7)

Čt

Pomazánka salámová, D. šunková, pečivo, máslo 10gr., bílá

12. 3.

káva, čaj (1,3,7)

Pá
13. 3.

Pomaz. z mascarpone, chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá káva,
čaj

Ovoce

Ovoce

(1,2,3,9)

Po
16. 3.

Paštiková pěna, chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

N, 9 Znojemská omáčka bílá, vařený hovězí
krk, knedlík (1,3,7)
D2, 9/2 Pažitková omáčka, vařený hov.krk,
knedlík (1,3,7)
D 4 Pažitková omáčka, vařený hov.krk,
vídeňskýknedlík (1,3,7)
Ovoce

Polévka rybí s krupicí (1,3,4,7,9)
N,9 Játrová omáčka z kuřecích jater,

II. Dia oplatka (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Termix, D. ovo t, máslo 20gr., pečivo (1,3,7)
II. Šunka 50gr., chléb

hrášková rýže (1,7)
D2,9/2 Játrová omáčka z kuřecích jater,
hrášková rýže (1,7)
D4 Játrová omáčka z kuřecích jater,
hrášková rýže (1,7)
Út
17. 3.

Pomazánka z hermelínu, chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá
káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka zapražená (1,3,7,9)
N,9 Sladovnický guláš, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Sladovnický guláš, těstoviny (1,3,7)
D4 Sladovnický guláš, těstoviny (1,3,7)

Jahodový koláč s
drobenkou (1,3,7)

Šlehaná lučina s křenem ,máslo 10gr. chléb (1,3,7)
II. Přesnídávka dia

St

Párek, hořčice, D. kečup, chléb, pečivo, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka gulášová (1,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj

Polévka gulášová, chléb (1,3,7)

N,9 Čočka nakyselo, vařené vejce, okurka
(1,3,7)
D2,9/2 Špenátové lasaně (1,3,7)
D4 Špenátové lasaně (1,3,7)

(1,3,7)

II. Pečivo, paštika 23gr.

18. 3.

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Čt
19. 3.

Pomazánka vaječná, D. z bílků chléb, pečivo, máslo 10gr.,
bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka s těstvinovou rýží (1,3,7,9)
N,9 Rybí le alá mozeček, brambory,
kompot (3,4,7)
D2,9/2 Rybí le alá mozeček, brambory,
kompot (3,4,7)

Dalamánek, čaj (1,3,7)

Plátkový sýr eidam, chléb, pečivo, máslo 20gr.
(1,3,7)
II. Ovoce

D4 Rybí le alá mozeček, brambory,
kompot (3,4,7)
Pá
20. 3.

Pomazánka z uzeného sýra,D z tav.sýra, chléb, pečivo, máslo
10gr., bílá káva, čaj(1,3,7)

Ovoce

Polévka s mlhovinou (1,3,7,9)
N,9 Zbojnická roláda, bramborový knedlík
(1,7)
D2,9/2 Vepřová roláda jemná, bramborový
knedlík (1,7)
D4 Vepřová roláda jemná, bramborový
knedlík (1,7)

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

Bruselská paštika,máslo 20gr. chléb, pečivo (1,3,7)
II. Dia oplatka

Po
23. 3.

Pomazánka tvarohová s koprem, chléb, pečivo, máslo 10gr.,
bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka bramborová (1,3,7)
N,9 Sýr. omáčka s brokolicí a a kuřecím
masem, špagety (1,3,7)
D2,9/2 Sýr. omáčka s brokolicí a a kuř.
masem, špagety (1,3,7)
D4 Sýrová omáčka s brokolicí a a kuř.
masem, špagety (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Šumavský sulc, cibulka, ocet, D. šunka, máslo
20gr., chléb, pečivo (1,3,7)
II. Ovoce

Út
24. 3.

Obilná kaše se skořicí, D.dia posyp, ovoce, čaj

Přesnídávka

Polévka rajčatová s kapáním (1,3,7)
N,9 Bramborový knedlík plněný masem,
špenát (1,3,7)

Makovec s citronovou
polevou, čaj (1,3,7)

Šunka, chléb, pečivo, máslo 20gr. (1,3,7)
II. Dia oplatka

D2,9/2 Bramborový knedlík plněný
masem, špenát (1,3,7)
D4 Bramborový knedlík plněný masem,
špenát (1,3,7)
St
25. 3.

Pomazánka sýrová s ředkví, D. sýrová, chléb, pečivo, máslo
10gr., bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka cibulačka/pórková
N,9 Staropražské kuře, bramborová kaše
(1,7)
D2,9/2 Pečené kuře, br.kaše, ovoce (1,7)
D4 Pečené kuře, br.kaše, ovoce (1,7)

Sýrový rohlík, čaj (1,3,7)

Tvaroháček, D., dia jogurt, ovoce, pečivo, chléb,
máslo 10gr. (1,3,7)
II. Chléb, sýr trojúhelníček (1,3,7)

Čt
26. 3.

Pomazánka z tuňáka
Chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj (1,3,4,7)

Mléčný
výrobek

Polévka hovězí vývar s masem a nudlemi
(1,3,7,9)
N,9 Nudle s mákem, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Nudle s tvarohem, kompot (1,3,7)
D4 Nudle s tvarohem, kompot (1,3,7)

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

Salát z krabího masa, chléb, pečivo (1,3,4,7)
II. Dia přesnídávka

Pá
27. 3.

Pom. medové máslo, D.dia džem 2ks.
Chléb, pečivo,
Kakao, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka vývar s vaječným svítkem (1,3,7,9)
N, 9 Česneková omáčka, pečená uzená
kýta, knedlík (1,3,7
D2,9/2 Křenová omáčka, v.pečeně. knedlík
(1,7)
D4 Křenová omáčka, v.pečeně, karlovarský

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

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

knedlík (1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Po
30. 3.

Ovocný domácí tvaroh, Dia tvaroh
Chléb, pečivo, máslo 20gr.
Bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka zeleninová s játrovou rýží (1,3,79,)
N,9 Kuřecí ragů se zeleninou, těstoviny
(1,3,7)
D2,9/2 Kuřecí ragů se zeleninou, těstoviny
(1,3,7)
D4 Kuřecí ragů se zeleninou, těstoviny
(1,3,7))

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Kuřecí lázeňský salám, pivní rohlík, máslo 20gr.
(1,3,7)

Út
31. 3.

Pom. drožďová s rajčaty, D.pl. sýr, chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka kukuřičná (1,7)
N,9 Segedinský guláš,houskový knedlík,
(1,3,7)
D2,9/2 Vepřový přírodní guláš, houskový
knedlík (1,3,7)
D4 Vepřový přírodní guláš, žemlový

Mléko, pečivo, chléb, čaj
(1,3,7)

Sýr eidam s bazalkou, chléb, pečivo, máslo 20gr.

knedlík (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

