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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.
SNÍDA NĚ

SVA ČINA

Pá
1. 5.

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

1MÁJ

Po
4. 5.

Pomazánka tvarohová s křenem, máslo 10gr.
Chléb, pečivo,
Bílá káva, čaj (1,3,7)
(1,2,3,4)

Ovoce

Polévka zeleninová s kapáním
(1,3,7)
N,9 Kuřecí perkelt, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2Kuřecí perkelt, těstoviny
(1,3,7)
D4 Kuřecí perkelt, těstoviny (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Polévka dršťková, chléb, ovoce (1,3,7)
D. masová krémová, chléb (1,3,7)

Út
5. 5.

Pomazánka jáhlová kaše se skořicí, chléb
pečivo, máslo 10gr., bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka rajčatová minestra(1,3,7,9)
N,9 Hrachová kaše, uzená kýta,
okurka (1,7)
D2,9/2 Šťouchané brambory, teplá
šunka, rajče (1,7)
D4 Šťouchané brambory, teplá
šunka, rajče (1,7))

Sýrový rohlík, čaj (1,3,7)

Loupák, 20gr.máslo, ovocná přesnídávka (1,3,7)

St
6. 5.

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

Ovoce

Polévka drubeží s masem a
těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Vepřová kotleta po valašsku,
brambory (1,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Paštiková pěna, chléb, pečivo, máslo 20gr.,
rajče
(1,3,7)

Polévka vývar s hráškovým

Mléko, pečivo, chléb,

Studený ovocný dort, Dia dort

svítkem(1,3,7,9)
N,9 Hovězí svíčková na smetaně,
houskový knedlík (1,3,7)

čaj, sýr 50gr. (1,3,7)

D2,9/2 Vepřová kotleta po valašsku,
brambory (1,3,7)
D4 Vepřová kotleta po valašsku,
brambory (1,7)
Čt

Pomazánka vaječná, chléb, pečivo, máslo

7. 5.

10gr., bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

D2,9/2 Hovězí pečeně na zelenině,
houskový knedlík (1,7)
D4 Hovězí pečeně na zelenině,
karlovarský knedlík (1,7)
Pá
8. 5.
Po
11. 5.

STÁTNÍ SVÁTEK

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

Ovoce

Polévka ovesná (1,3,7,9)
N, 9 Rizoto se šunkou a hráškem,
okurka (17)
D2,9/2 Rizoto se šunkou a hráškem,
rajče (7)
D4 Rizoto se šunkou a hráškem,
rajče(7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Drůbeží tlačenka s cibulkou a octem, D,citrón,
rajče, pečivo, chléb (1,3,7)
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SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
12. 5.

Pomazánka z krabího masa, chléb, pečivo,
máslo 10gr, bílá káva (1,3,4,7)

Ovoce

Polévka rybí třeboňská (1,3,4,7,9)
N, D9Kapustový karbanátek,

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Domácí jogurt s džemem, dia džemem, chléb,
pečivo, máslo 20gr, (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

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

bramborová kaše (1,3,7)
D2, 9/2Karbanátek celerový,
bramborová kaše (1,3,7,9)
D4 Karbanátek celerový,
bramborová kaše (1,3,7,9)
St
13. 5.

Pomazánka tvarohová s ředkvičkami, chléb,
pečivo, máslůo 10gr, bílá káva (1,3,7)

Ovoce

Polévka z fazolových lusků (1,3,7)
N, 9 Kuře pečené na divoko,
zeleninová rýže (1,7)
D2,9/2 Kuře pečené na rajčatech,
rýže (1,7)
D4 Kuře na rajčatech, rýže (1,7)

Čt
14. 5.

Pomazánka z nivy, D pl. sýr, chléb, pečivo,
máslo 10gr., bílá káva, čaj
(1,2,3)

Ovoce

Polévka vývar s těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Zabijačkový guláš, bramborový
knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Přírodní vepřový guláš,
bramborový knedlík (1,3,7)
D4 Přírodní vepřový guláš,
bramborový knedlík (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem,
D. s mozarellou, chléb, pečivo (1,3,7)

Pá
15. 5.

Pomazánka z droždí, D šunka, chléb, pečivo,
máslo 10gr.

Ovoce

Polévka zapražená (1,3,7,9)
N, D9 Bratislavská vepřová plec,

Anglický rohlík, čaj
(1,3,7)

Pečená treska přírodní, bramborová kaše,
kompot

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Hermelínový salát, D. plátkový sýr chléb,
pečivo, máslo 10gr. (1,3,7)

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

Výběrová řezníkova šunka, chléb, pečivo,
máslo 20gr., zelenina (1,3,7)

Bílá káva, čaj (1,3,7)

Po
18. 5.

Paštika ve slanině, D. játrová paštika, chléb,
pečivo, máslo 20gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Bratislavská vepřová plec,
těstoviny (1,3,7)
D4 Bratislavská vepřová plec,
těstoviny(1,3,7))
Ovoce

Polévka bramboračka(1,3,7,9)
N, 9 Boloňské špagety se sýrem
(1,3,7)
D2,9/2 Boloňské špagety se sýrem
(1,3,7)
D4 Boloňské špagety se sýrem
(1,3,7)

Út
19. 5.

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

Ovoce

Polévka boršč (1,3,7,9)
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)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

St
20. 5.

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

Ovoce

Polévka rýžová(1,3,7)
N,9 Štěpánská sekaná, bramborová
kaše, červená řepa (1,3,7)
D2,9/2Štěpánská sekaná, br. kaše,
salát z čínského zelí (1,3,7)

Dalamánek, čaj (1,3,7)

Vícezrnná bageta, máslo 20gr., acido lní
mléko, jablko (1,3,7)

D4 Štěpánská sekaná, br. kaše,
salát z čínského zelí (1,3,7)
Čt
21. 5.

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

Ovoce

Polévka hovězí vývar s játrovou rýží
(1,3,7,9)
N,9 Rajská omáčka, vařené hovězí,
těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Rajská omáčka, vařené
hovězí, těstoviny (1,3,7)
D4 Rajská omáčka, vařené hovězí,
těstoviny (1,3,7)

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

Čerstvý sýr,máslo 20gr. chléb, pečivo , ovocná
přesnídávka(1,3,7)

Pá
22. 5.

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

Ovoce

Polévka z jarní zeleniny (1,3,7,9)
N,9 Pečená krkovička, houskový
knedlík, červené zelí (1,3,7)
D2,9/2Pečená kýta, houskový
knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Pečená kýta, houskový knedlík,
špenát (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Polévka čočková/z červené čočky, chléb,
oplatka, Dia oplatka

Po
25. 5.

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

Přesnídávka

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

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

Alpský knedlík, Dia verze (1,3,7)

N,9 Vepřové kostky na kari,
hrášková rýže (1,7)
D2,9/2 Vepřové kostky přírodní,
hrášková rýže (1,7)
D4 Vepřové kostky přírodní,
hrášková rýže (1,7)
Út
26. 5.

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

Ovoce

Polévka kedlubnová(1,3,7,9)
N,9 Smažené rybí le, bramborová
kaše, okurka(1,3,4,7)
D2,9/2 Zapečené rybí le se sýrem
a rajčetem, br. kaše (3,4,7)
D4 Zapečené rybí le se sýrem a
rajčetem, br. kaše (3,4,7)

Sýrový rohlík, čaj (1,3,7)

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

St
27. 5.

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

Mléčný
výrobek

Polévka kulajda (1,3,7)
N,9 Kuřecí stehno na paprice,
houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Kuřecí stehno na paprice,

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

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

houskový knedlík (1,3,7)
D4 Kuřecí stehno na paprice,
karlovarský knedlík (1,3,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Čt
28. 5.

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

Ovoce

Polévka hrstková (1,3,7,9)
N,9 Jarní závitek, brambory (1,3,7)
D2,9/2 Jarní závitek, brambory
(1,3,7)
D4 Jarní závitek, brambory (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Cottage s pažitkou, chléb, pečivo, máslo 10gr.,
salátová okurka, D. rajče

Pá
29. 5.

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

Ovoce

Polévka kapustová/pórková (1,3,7)
N, D9 Smažený karbanátek,
brambory, mrkvový salát (1,37)
D2,9/2Dušený karbanátek,
brambory, mrkvový salát (1,3,7)
D4 Dušený karbanátek, brambory,
mrkvový salát(1,3,7)

Mléko, škvarková
placka, čaj (1,3,7)

Salát z kuřecího masa, chléb, pečivo (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

