


Domov pro seniory - Červen

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

SNÍDA NĚ

Po
1. 6.

Míchaná vajíčka na slanině, D míchaný bílek se
šunkou, chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá káva, čaj (1,3,7)

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Polévka květáková/brokolicová
(1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Fazolačka s klobásou, škvarková placka, D.
masový krém, celozrnný rohlík (1,3,7)

N, D9 Kuřecí maso na paprice,
těstoviny (1,3,7)
D2, 9/2 Kuřecí maso na paprice,
těstoviny (1,3,7)
D4 Kuřecí maso na paprice,
těstoviny (1,3,7)
Út
2.6.

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

Ovoce

Polévka drůbeží vývar s
těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Moravský vrabec, kysané zelí,
houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2Vepřové výpečky libově,
houskový knedlík, špenát (1,3,7)
D4 Vepřové výpečky libově,
houskový knedlík, špenát (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Nové brambory s tvarohem a pažitkou,
mléko (7)

St
3. 6.

Tvarohový koláč s drobenkou, Dia koláč, kakao, (1,3,7)

Ovoce

Polévka zeleninová (1,3,7,9)
N,9 Znojemská hovězí pečeně,
rýže (1,7)
D2,9/2 Hovězí pečeně na

Sýrový rohlík, čaj
(1,3,7)

Šunka 100gr., chléb. pečivo, máslo 20gr.,
ovoce

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Maminčino kuře, červená řepa (1,3,7)

Polévka kmínová s nočky (1,3,7,9)

Mléko, pečivo,

Domácí citronový lipánek, pečivo, máslo

N,9 Holandský řízek, brambory,
čalamáda (1,7)
D2,9/2 Hol. řízek dušený,

chléb, čaj, sýr 50gr.
(1,3,7)

10gr. (1,3,7)

rajčatech, rýže (1,7)
D4 Hovězí pečeně na rajčatech,
rýže (1,7)
Čt
4. 6.

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

Ovoce

Polévkak gulášová (1,7)
N,9 Šišky s mákem, kompot
(1,3,7)
D2,9/2 Šišky s tvarohem, kompot
(1,3,7)
D4 Šišky s tvarohem, kompot
(1,3,7)

Pá

Pomazánka tvarohová s vejcem, chléb, pečivo, máslo

5. 6

10gr., bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

brambory, salá z čínského zelí
(1,3,7)
D4 Hol. řízek dušený, brambory,
salá z čínského zelí

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Po
8. 6.

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

Ovoce

Polévka bramborová se
žampióny (1,3,7,9)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Šunkový závitek v rosolu, celozrnné pečivo
(1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Sýr duko, chléb, pečivo, máslo 10gr., rajče

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Salám turista 100gr. D. šunka 100gr., máslo
20gr. Chléb, kaiserka (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

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

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Boloňská omáčka, těstoviny (1,3,7)

N, 9 Čočka po srbsku, teplá
šunka, okurka (1,7)
D2,9/2 Halušky, teplá šunka,
ovoce (1,3,7)
D4 Halušky, teplá šunka, ovoce
(1,3,7)
Út
9. 6.

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

Ovoce

Polévka hovězí vývar s tarhoňou
(1,3,7,9)
N, 9 Rajská omáčka, vařené
hovězí, houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2 Rajská omáčka, vařené
hovězí, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Rajská omáčka, vařené
hovězí, karlovarský knedlík (1,3,7)

St
10. 6.

Kobliha, dia šáteček, kakao, čaj

Ovoce

Polévka cizrnová/z červené čočky
(1,7)
N, D9 Vepřové maso v mrkvi a
hrášku, brambory (1,7)
D2, 9/2 Vepřové maso v mrkvi a
hrášku, brambory (1,7)
D4 Vepřové maso v mrkvi a
hrášku, brambory (1,7)

Čt
11. 6.

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

Ovoce

Polévka s drožďovými knedlíčky/s
krupicovými nočky (1,3,7,9)
N, 9 Rybí lé smažené,
šťouchané brambory (1,3,4,7)
D2,9/2 Rybí lé zapeč. se sýrem,
šťouchané brambory (1,3,4,7)
D4 Rybí lé zapečené se sýrem,
šťouchané brambory (1,3,4,7) )

Pá
12. 6.

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

Ovoce

Polévka mrkvová s těstovinou
(1,3,7)
N,9 Kuře alá bažant, br.kaše,
kompot (7)
D2,9/2 Kuře pečené na zelenině,
br. kaše, kompot (1,7)
D4 Kuře pečené na zelenině, br.
kaše, kompot (1,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Po
15. 6.

Pomazánka paštiková pěna, D. sýr Duko, chléb,
pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka pórková s bulgurem
(1,3,7)
N, Rizoto s masem a zeleninou,
sýr, okurka (1,7)
D2,9/2 Rizoto s masem a

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Pomazánka z olejovek, chléb, D. z ryb v
tomatě, pečivo, máslo 10gr. (1,3,4,7)

zeleninou, sýr, okurka (1,7)
D4 Rizoto s masem a zeleninou,
sýr, okurka (1,7)
Út
16. 6.

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

Ovoce

Polévka italská s kuskusem
(1,3,7,9)
N, 9 Nastavovaná kaše, šunková
klobása, zelný salát (1,7)
D2,9/2 Nastavovaná kaše
pohankou, kuřecí párek,
led.salát (1,7)
D4 Nastavovaná kaše pohankou,
kuřecí párek, led.salát (1,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Domácí vanilkový tvaroh, dia tvaroh, chléb,
pečivo, máslo 10gr. (1,3,7)

St
17. 6.

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

Ovoce

Polévka hovězí vývar s masem a
noky (1,3,7,9)
N,9 Zapeč. těstoviny se
špenátem a mozzarellou (1,3,7)
D2,9/2Zapeč. těstoviny se

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Studená sekaná, hořčice, kozí roh, chléb,
pečivo, D. sekaná, kečup, rajče, chléb (1,3,7)

špenátem a mozzarellou (1,3,7)
D4 Zapečné těstoviny se
špenátem a mozzarellou (1,3,7)
Čt
18. 6.

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

Ovoce

Polévka ovesná (1,3,7)
N,9 Tilápie pečená, brambory,
salát z čínského zelí (1,3,4,7)
D2,9/2 Tilápie pečená, brambory,
salát z čínského zelí (1,3,4,7)
D4 Tilápie pečená, brambory,
salát z čínského zelí (1,3,4,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Obložená bageta - šunka, sýr, vejce, salát,
dresing (1,3,7,10)

Pá
19. 6.

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

Ovoce

Polévka s vaječnou sedlinou
(1,3,7,9)
N,9 Vepřová kýta hamburská,
knedlík (1,3,7,10)
D2,9/2Vepřová kýta hamburská,
knedlík (1,3,7)
D4 Vepřová kýta hamburská,

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Čerstvý sýr,máslo 100gr. chléb, pečivo ,
ovocná přesnídávka(1,3,7)

Polévka rybí s krupičkou(1,3,4,7,9)

Mléko, pečivo,

Lečo s masem, brambory, D. zapečená

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

chléb, čaj (1,3,7)

zelenina, brambory (1,7)

knedlík (1,3,7)
Po

Pomazánka šunková pěna, chléb, pečivo, máslo 10gr.,

22. 6.

bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
23. 6.

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

Přesnídávka

Polévka z červené řepy (1,3,7)
N,9 Přírodní vepřový řízek, rýže,
kompot (1,7)
D2,9/2 Přírodní vepřový řízek,
rýže, kompot (1,7)
D4 Přírodní vepřový řízek, rýže,
kompot (1,7)

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

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

St
24. 6.

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

Ovoce

Polévka kmínová (1,3,7,9)
N,9 Smažený karbanátek,
šťouchané brambory (1,3,7)
D2,9/2 Dušený karbanátek,
šťouchané brambory (1,3,7)
D4 Dušený karbanátek,

Sýrový rohlík, čaj
(1,3,7)

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

šťouchané brambory (1,3,7)
Čt

Pomazánka žampionová

Mléčný

Polévka špenátová s vejcem

Mléko, pečivo,

Jogurt, Dia jogurt, oplatka, Dia oplatka,

25. 6.

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

výrobek

(1,3,7)
N,9 Bramborový knedlík plněný
uzeninou, červené zelí (1,3,7)
D2,9/2Br. knedlík plněný
kuřecím masem, sal.z čín.
zelí(1,3,7)
D4 Br. knedlík plněný kuřecím
masem, sal.z čín. zelí(1,3,7)

chléb, sýr 50gr., čaj
(1,3,7)

máslo 10gr. Pečivo (1,3,7)

Pá
26. 6.

Pomazánka celerová
Chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva, čaj
(1,3,7,9)

Ovoce

Polévka cibulová/bramborová
(1,3,7,9)
N,9 Kuře pečené, br. kaše,
okurkový salát (1)
D2,9/2 Kuře pečené, br.kaše,
rajčatový salat (1)
D4 Kuře pečené, br.kaše,

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Játra na cibulce, rýže (1,7)

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7)

Mléko, škvarková

Lívance se skořicovým cukrem, dia verze

N, D9 Buřt guláš, chléb(1,37)
D2,9/2Bramborový guláš s
masem, chléb (1,3,7)
D4 Bramborový guláš s masem,
chléb(1,3,7)

placka, čaj (1,3,7)

(1,3,7), ovoce

Polévka minestra (1,3,7)
N, D9 Pečená krkovička, šťouch.

Mléko, škvarková
placka, čaj (1,3,7)

Pomazánka z tuňáka, chléb, pečivo, máslo
10gr.

rajčatový salat (1)
Po

Pomazánka špenátová

29. 6.

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

Út
30. 6.

Pomazánka hanácká z tvarůžků, D tvarohová
Chléb, pečivo, máslo 10gr.
Bílá káva (1,3,4,7)

Ovoce

Ovoce

brambory s cibulkou (1,7)
D2,9/2 Vepřová pečeně,
šťouchané brambory s pórkem
(1,7)
D4 Vepřová pečeně, šťouchané
brambory s pórkem(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

