


Domov pro seniory - Srpen

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. 8.

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

Ovoce

Polévka hráškový krém (1,3,7)
N, D9 Boloňské špagety sypané

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Polévka dršťková, hově krémová, žitný
chlebánek (1,3,7)

sýrem (1,3,7)
D2, 9/2 Boloňské špagety sypané
sýrem (1,3,7)
D4 Boloňské špagety sypané sýrem
(1,3,7)
Út
4.8.

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

Ovoce

Polévka drůbeží vývar s těstovinou
(1,3,7,9)
N,9 Vepřová kýta po valašsku,
brambory (1,3,7)
D2,9/2Vepřová kýta po valašsku,
brambory (1,3,7)
D4 Vepřová kýta po valašsku,
brambory (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Nové brambory s tvarohem a pažitkou,
mléko (7)

St

Domácí perník, dia perník, kakao, (1,3,7)

Ovoce

Polévka kedlubnová(1,3,7,9)

Sýrový rohlík, čaj

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

N,9 Rozlítaný ptáček, rýže (1,7)
D2,9/2 Rozlítaný ptáček dietní, rýže
(1,7)
D4 Rozlítaný ptáček dietní, rýže (1,7)

(1,3,7)

ovoce

Polévka s masovými nočky (1,3,7,9)
N,9 Smažený květák, brambory,

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Rizoto s kuřecím masem a zeleninou,
červená řepa (7)

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

Jogurt, Dia jogurt, pečivo celozrné, máslo
20gr, (1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Drůbeží tlačenka, ocet, cibulka, D.drůbeží
tlačenka, rajče, chléb, pečivo (1,3,7)

5. 8.

Čt
6. 8.

Anglický rohlík 2ks., D. sýrový rohlík, čaj, bílá káva

Ovoce

tatarka (1,3,7)
D2,9/2 Brokolicový mozeček,
brambory, kompot (1,3,7)
D4 Brokolicový mozeček, brambory,
kompot (1,3,7)
Pá
7. 8

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

Ovoce

Polévka kmínová s kapáním (1,3,7,9)
N,9 Bratislavská vepřová plec,
těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Bratislavská vepřová plec,
těstoviny (1,3,7)
D4 Bratislavská vepřová plec,
těstoviny (1,3,7)

Po
10. 8.

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

Ovoce

Polévka bramborová se žampióny
(1,3,7,9)
N, 9 Zeleninové rizoto se sýrem,
čalamáda (7)
D2,9/2 Zeleninové rizoto se sýrem,
červená řepa (7)
D4 Zeleninové rizoto se sýrem,
červená řepa (7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
11. 8.

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

Ovoce

Polévka hovězí vývar s tarhoňou
(1,3,7,9)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Budapešťská pomazánka, D. s pažitkou
chléb, pečivo, máslo 10gr., zelenina

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)

Zelňačka, D. bramborová, chléb, ovoce
(1,3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

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

Polévka hovězí vývar s masem a

Mléko, pečivo, chléb,

Hermelínový salát se šunkou, pečivo,

nudlemi (1,3,7,9)
N, 9 Čočka nakyselo, vařené vejce,
okurka (1,3,7)
D2,9/2 Kaše z červené čočky, vařené
vejce, ovoce (1,3,7)
D4Kaše z červené čočky, vařený
bílek, ovoce (1,3,7)

čaj (1,3,7)

celozrnné pečivo, rajče (1,3,7,10)

N, 9 Krůtí maso na pepři, brambory
(1,7)
D2,9/2 Krůtí maso přírodní,
brambory (1,7)
D4 Krůtí maso přírodní, brambory
(1,7)
St
12. 8.

Pomazánka tuňáková s vejcem, chléb, celozrnné
pečivo, máslo 10gr., bílá káva, čaj (1,3,4,7)

Ovoce

Polévka cizrnová/z červené čočky
(1,7)
N, D9 Nudlový nákyp s tvarohem,
kompot (1,3,7)
D2, 9/2 Nudlový nákyp s tvarohem,
kompot (1,3,7)
D4 Nudlový nákyp s tvarohem,
kompot (1,3,7)

Čt
13. 8.

Pomazánka tvarohová s rajčetem, 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
14. 8.

Obilná kaše se skořicí, dia posyp, dalamánek,
máslo 10gr., čaj

Ovoce

Polévka mrkvová s těstovinou (1,3,7)
N,9 Kuře po myslivecku, těstovinová
rýže (1,3,7)
D2,9/2 Kuře po provensálsku,
těstovinová rýže (1,3,7)
D4 Kuře po provensálsku,
těstovinová rýže (1,3,7)

Po
17. 8.

Paštikový nákroj, D. sýr Duko, chléb, pečivo, máslo
10gr.
Bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka s vaječnou sedlinou (1,3,7,9)
N,9 Kuřecí maso na houbách, rýže
(1,7,)
D2,9/2Kuřecí maso na žampionech,
rýže (1,7)
D4 Kuřecí maso na žampionech,
rýže (1,7)

Út

Pomazánka ze šprotů, D.z ryb v tomatě, chléb,

18. 8.

pečivo, máslo 10gr., 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

St
19. 8.

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

Ovoce

Polévka hovězí vývar s masem a
noky (1,3,7,9)
N,9 Vepřové maso v mrkvi,
brambory (1,7)
D2,9/2Vepřové maso v mrkvi,

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

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

brambory (1,7)
D4 Vepřové maso v mrkvi, brambory
(1,7)
Čt
20. 8.

Pomazánka celerová pečivo, máslo 10gr., b.káva,
čaj
(1,3,7)

Ovoce

Polévka ovesná (1,3,7)
N,9 Francouzské brambory s
uzeninou, zeleninový salát (3,7)
D2,9/2 Zapeč. brambory s masem a
hráškem, rajčatový salát (3,7)
D4 Zapečené brambory s masem a
hráškem, rajčatový salát (3,7)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Obložená houska 2ks.- šunka, sýr, salát,
(1,3,7)

Pá
21. 8.

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

Ovoce

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

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Vařené vejce, máslo 20gr. přesnídávka,
chléb, pečivo

Po
24. 8.

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

Ovoce

Polévka rybí s krupičkou(1,3,4,7,9)
N,9 Vepřový guláš sypaný cibulkou,

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Pomazánka z nivy, D. tvarohová s kmínem,
celozrnné pečivo, máslo 10gr. (1,3,7)

těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Vepřový guláš přírodní,
těstoviny (1,3,7)
D4 Vepřový guláš přírodní, těstoviny
(1,3,7)
Út
25. 8.

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

Přesnídávka

Polévka z červené řepy (1,3,7)
N,9 Sekaná pečeně, brambory,
míchaný zel. salát (1,3,7)
D2,9/2 Sekaná pečeně, brambory,
míchaný zel. salát (1,3,7)
D4 Sekaná pečeně, brambory,
míchaný zel. salát (1,3,7)

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

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

St
26. 8.

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

Ovoce

Polévka kmínová (1,3,7,9)
N,9Vepřový plátek na hořčici,
bramborový knedlík
D2,9/2 Vepřový plátek na kmíně,
bramborový knedlík (1,3,7)

Sýrový rohlík, čaj
(1,3,7)

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

D4 Vepřový plátek na kmíně,
bramborový knedlík (1,3,7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Čt
27. 8.

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

Mléčný
výrobek

Polévka špenátová s vejcem (1,3,7)
N,9 Zeleninové lečo s vejcem,
brambory (3,7)
D2,9/2 Brokolicový nákyp, brambory
(1,3,7)
D4 Brokolicový nákyp, brambory
(1,3,7)

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

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

Pá
28. 8.

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

Ovoce

Polévka cibulová/bramborová
(1,3,7,9)
N,9 Hovězí znojemská pečeně, rýže
(1)
D2,9/2 Hovězí pečeně na rajčatech,
rýže (1)

Mléko, pečivo, chléb,
čaj (1,3,7)

Palačinky, džem, dia džem, ovoce

Mléko, škvarková
placka, čaj (1,3,7)

Pomazánka tuňáková, chléb, pečivo,
máslo 10gr, ovoce (1,3,4,7)

D4 Hovězí pečeně na rajčatech, rýže
(1)
Po
31. 8.

Pomazánka masová s jarní cibulkou, chléb,
pečivo, bílá káva (1,3,7)

Ovoce

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7)
N, D9 Sýrová omáčka s kuř.masem a
brokolicí, těstoviny (1,3,7)
D2,9/2Sýrová omáčka s kuř.masem
a brokolicí, těstoviny (1,3,7)
D4 Sýrová omáčka s kuř.masem a
brokolicí, těstoviny (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

