


Domov pro seniory - DSH_Duben 2020

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

St
1. 4.

Pomazánka z lučiny
Chléb, pečivo, máslo 10gr.

Ovoce

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

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Vajíčkový salát, chléb, pečivo (1,3,7,10)

Bílá káva, čaj (1,3,7)

N,D9 Zahradnický řízek,
bramborová kaše (1,3,7)
D2,9/2 Zahradnický řízek dušený,
bramborová kaše (1,3,7)
D4 Zahradnický řízek dušený,
bramborová kaše (1,7)

Čt
2. 3.

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

Ovoce

Polévka pórková s vejci(1,3,7)
N,9 Fazole v rajčatové omáčce s
ml. masem, okurka,chléb (1,3,7)
D2,9/2 Boloňské lazaně, jablko
(1,3,7)
D4 Boloňské lazaně, jablko (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Pomazánka ze žervé s pažitkou, chléb, pečivo,
máslo 10gr. (1,3,7)
II. Ovoce

Pá
3. 4.

Pomazánka tvarohová tzatziky,D tvarohová,
chléb pečivo, máslo 10gr., bílá káva, čaj

Ovoce

Polévka s játrovými
knedlíčky(1,3,7,9)

Sýrový rohlík, čaj
(1,3,7)

Loupák, džem, dia džem 20gr.máslo 20gr. (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Aspikový vaječný hřbet, chléb, pečivo, máslo 20gr.
(1,3,7)

Polévka hrášková(1,7)

Mléko, pečivo,

Drůbeží tlačenka, chléb, pečivo, ocet cibulka,

N,9 Vepřová kotleta po cikánsku,
rýže (1,3,7)
D2,9/2 Vepřová kotleta na

chléb, čaj, sýr 50gr.
(1,3,7)

D.citrón, rajče(1,3,7)

(1,3,7)

N,9 Vepřová krkovice po selsku,
brambory, dušená mrkev(1,7)
D2,9/2 Vepřová kýta přírodní,
brambory, dušená mrkev (1,7)
D4 Vepřová kýta přírodní,
brambory, dušená mrkev (1,7))

Po
6. 4.

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

Ovoce

Polévka polévka s vaječnou
sedlinou (1,3,7,9)
N,9 Kuřecí maso v sýrové omáčce,
těstoviny(1,3,7)
D2,9/2 Kuřecí maso v sýrové
omáčce, těstoviny(1,3,7)
D4 Kuřecí maso v sýrové omáčce,
těstoviny (1,7)

Út

Pomazánka kapustová, D plátkový sýr,

7. 4.

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

Ovoce

rajčatech, rýže (1,7)
D4 Vepřová kotleta na rajčatech
(1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

St
8. 4.

Pomazánka z olejovek
D z ryb v tomatě

Ovoce

Polévka květáková/brokolicová
(1,3,7)

Mléko, škvarková
placka, čaj (1,3,7)

Polévka masová krémová, chléb (1,3,7,9)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Mazanec, bílá káva, ovoce (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Pomazánka paštiková, chléb, pečivo, máslo, rajče
(1,3,7)

Anglický rohlík, čaj
(1,3,7)

Čajovka, chléb, pečivo, máslo 10gr., zelenina 100gr.

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Salámový salát, D. dia salát chléb, pečivo, máslo
10gr. (1,3,7)

Chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva (1,3,4,7)

Čt
9. 4.

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

N, D9 Rybí lé na kmíně,
brambory, mrkvový salát (1,4,7)
D2,9/2Rybí lé na kmíně,
brambory, mrkvový salát (1,4,7)
D4 Rybí lé na kmíně, brambory,
mrkvový salát (1,4,7)
Mléčný
výrobek (7)

Polévka s krupicovými nočky
(1,3,7,9)
N, 9 Moravský vrabec, bramborový
knedlík, špenát (1,3,7)
D2,9/2 Kuřecí kousky pečené,
bramborový knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Kuřecí kousky pečené,
bramborový knedlík, špenát(1,3,7)

Pá
10. 4.

VELKÝ PÁTEK

Po
13. 4.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Út
14. 4.

Pomazánka šunková pěna, chléb, pečivo,
máslo 10gr., bílá káva, čaj
(1,2,3,9)

Ovoce

Polévka ragů (1,3,7,9)
N,9 Zeleninové rizoto se žampiony,
sypané sýrem, okurka (7)
D2,9/2 Zeleninové rizoto se
žampiony, syp.sýrem, rajče (7)
D4 Zeleninové rizoto se žampiony,
syp.sýrem, rajče (7)

St
15. 4.

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

Ovoce

Polévka vývar s rýží (1,3,7,9)
N, D9 Staročeský guláš sypaný
křenem, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Přírodní guláš sypaný
křenem, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Přírodní guláš sypaný křenem,
vídeňský knedlík (1,3,7))

Čt
16. 4.

Paštika srnčí hřbet, chléb, pečivo, máslo
10gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka drůbeží s masem a
těstovinou (1,3,7,9)
N, 9 Škubánky s mákem, kompot
(1,7)
D2,9/2 Škubánky s tvarohem,
kompot (1,7)
D4 Škubánky s tvarohem,
kompot(1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Pá
17. 4.

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

Ovoce

Polévka zeleninová s jáhlami
(1,3,7,9)
N,9 Vepřová panenka po
burgundsku, bramborová kaše
(1,7)

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

Domácí citronový lipánek, Dia lipánek máslo 10gr.,
pečivo(1,3,7)

D2,9/2 Vepřová panenka na
zelenině, bramborová kaše(1,7)
D4 Vepřová panenka na zelenině,
bramborová kaše(1,7)
Po
20. 4.

Pomazánka ze str.sýra, chléb, pečivo, máslo
10gr., b.káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka ovesná (1,3,7)
N,9 Halušky s uzeninou a kyselým
zelím(1,3,7)
D2,9/2 Halušky se šunkou a
čínským zelím (1,3,7)
D4 Halušky se šunkou a čínským
zelím (1,3,7)

Dalamánek, čaj
(1,3,7)

Sýr duko, chléb, pečivo, máslo 10gr., jablko (1,3,7)

Út
21. 4.

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

Ovoce

Polévka rajčatová s krupicovými
noky (1,3,7,9)
N,9 Maminčino kuře, červená řepa
(1,3,7)
D2,9/2 Maminčino kuře dietní,
salá z červ.řepy (1,3,7)

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

Ementál,máslo 20gr. chléb, pečivo (1,3,7)

D4 Maminčino kuře dietní, salá z
červ.řepy (1,3,7)
St
22. 4.

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

Ovoce

Polévka drůbeží bílá (1,3,7)
N,9 Koprová omáčka, vařené vejce,
brambory (1,3,7)
D2,9/2Koprová omáčka, vařené
vejce, brambory (1,3,7)
D4 Koprová omáčka, vařené vejce,
brambory (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Vařené uzené koleno, hořčice, feferonky (kozí rohy),
D. studená pečeně, tvarohový dip, rajče, chléb (1,3,7)

Čt
23. 4.

Domácí ovocný tvaroh, Dia tvaroh chléb,
pečivo, máslo, bílá káva, čaj (1,3,7)

Přesnídávka

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9)
N,9 Soukenická sekaná se sýrem,
br.kaše, okurka (1,3,7)
D2,9/2 Soukenická sekaná, br.kaše,
rajčatový salát (1,3,7)
D4 Soukenická sekaná, br.kaše,
rajčatový salát (1,3,7)

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

Krabí salát, chléb, pečivo, máslo 10gr. (1,3,7)

Pá
24. 4.

Pomazánka drožďová, chléb, pečivo, máslo
10gr., bílá káva, čaj (1,3,4,7)

Ovoce

Polévka kapustová s
bramborem/bramboračka(1,3,7,9)
N,9 Pražská hovězí pečeně, rýže

Sýrový rohlík, čaj
(1,3,7)

Liptovská pomazánka, pečivo, chléb máslo 10gr.
(1,3,7)

(1,7)
D2,9/2Pražská hovězí pečeně, rýže
(1,7)
D4 Pražská hovězí pečeně, rýže
(1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Po
27. 4.

Pomazánka tvarohová s avokádem
Chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

Mléčný
výrobek

Polévka kulajda (1,3,7)
N,9 Milánské špagety se šunkou
sypané sýrem (1,3,7)
D2,9/2 Milánské špagety se
šunkou sypané sýrem (1,3,7)
D4 Milánské špagety se šunkou
sypané sýrem (1,3,7)

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

Jogurt, Dia jogurt, oplatka, Dia oplatka, máslo 10gr.
Pečivo (1,3,7)

Út
28. 4.

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

Ovoce

Polévka hrstková (1,3,7,9)
N,9 Závitek z mletého masa,
brambory (1,3,7)
D2,9/2 Závitek z mletého masa,
brambory (1,3,7)
D4 Závitek z mletého masa,

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

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

Zeleninová polévka, chléb (1,3,7,9)

brambory (1,3,7))
St

Vařené vejce 2ks., džem 10gr.

Mléčný

Polévka drůbeží s nudlemi (1,3,7,9)

Mléko, pečivo,

29. 4.

Chléb, pečivo, máslo 20gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

výrobek

N,9 Špekové knedlíky s cibulkou,
zelí (1,3,7)
D2,9/2 Kuskus se zeleninou, kuřecí
plátek (1,3,7)
D4 Kuskus se zeleninou, kuřecí
plátek (1,3,7)

chléb, sýr 50gr., čaj
(1,3,7)

Čt
30. 4.

Mortadela, D. šunkový salám
Chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka zeleninová s pohankou
(1,3,7,9)
N,9 Masové klopsy na smetaně,
těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Masové klopsy na zelenině,
těstoviny (1,3,7)
D4 Masové klopsy na zelenině,
těstoviny (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (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.

Rajčatový salát s balkánským sýrem, D.rajčatový
salát s mozzarellou, chléb, pečivo

Změna vyhrazena

