


Domov pro seniory - Září

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9, Z. Ú.

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
1. 9.

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

Ovoce

Polévka ovesná (1,3,7)
N, D9 Mexický guláš sypaný

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Tvarohový koláč s drobenkou, Dia koláč, kakao

sýrem, rýže (1,7)
D2, 9/2 Vepřový guláš sypaný
sýrem, rýže (1,7)
D4 Vepřový guláš sypaný sýrem,
rýže (1,7)
St
2. 9.

Jablečný závin, Dia závin, kakao (1,3,7)

Ovoce

Polévka vývar s krupicovými
nočky (1,3,7,9)
N,9 Vepřová na smetaně,
houskový knedlík (1,3,7)
D2,9/2Vepřová na zelenině,
houskový knedlík (1,3,7)
D4 Vepřová na zelenině,
houskový knedlík(1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Čerstvý sýr, pečivo, chléb, máslo 10gr., ovoce (1,3,7)

Čt

Pomazánka rybí, chléb, pečivo, máslo 10gr., bílá

Ovoce

Polévka ovarová s

Sýrový rohlík, čaj

Gothaj s cibulí a octem, D. šunkový salám, rajče

3. 9.

káva, čaj (1,3,7)

kroupami/masová(1,3,7,9)
N,9 Květákový mozeček,
brambory, okurkový salát(1,7)
D2,9/2 Zeleninový nákyp,

(1,3,7)

chléb. pečivo

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Krabí salát, rajče, chléb, pečivo(1,3,4,7)

Polévka rýžová (1,3,7,9)
N,9 Milánské špagety se

Mléko, pečivo,
chléb, čaj, sýr

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

šunkou, sýr (1,3,7)
D2,9/2 Milánské špagety se
šunkou, sý (1,3,7)
D4 Milánské špagety se
šunkou, sý (1,3,7)

50gr. (1,3,7)

brambory, ledový salát s rajčaty
(1,7)
D4 Zeleninový nákyp,
brambory, ledový salát s rajčaty
(1,7)
Pá
4. 9.

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

Ovoce

Polévka celerová (1,3,7,9)
N,9 Pečené kuře, brambory,
salát z č. zelí (1,7)
D2,9/2Pečené kuře, brambory,
salát z č. zelí
D4 Pečené kuře, brambory,
salát z č. zelí

Po
7. 9.

Mích. vajíčka na slanině, D. míchaný bílek s
pažitkou, chléb, pečivo, máslo 20gr., 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
8. 9.

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

Ovoce

Polévka rajská s těstovinou
(1,3,7,9)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Hermelínový salát, chléb, pečivo, máslo 10gr.

N, 9 Luhačovický špaček
(ml.maso, jemný párek),
brambory (1,7)
D2,9/2 Luhačovický špaček
(ml.maso, jemný párek), bramb.
(1,7)
D4 Luhačovický špaček
(ml.maso, jemný párek),
brambory (1,7
St
9. 9.

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

Ovoce

Polévka slepičí (1,3,7,9)
N, 9 Ovocné knedlíky sypané
tvarohem (1,3,7)
D2,9/2 Ovocné knedlíky sypané
tvarohem (1,3,7)
D4 Ovocné knedlíky sypané
tvarohem (1,3,7) )

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Pečený studený bok, hořčice, křen, kozí rohy, D.
studená vepřová pečeně, jablečný křen, rajče,
chléb (1,3,7)

čt
10. 9.

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

Ovoce

Polévka špenátová s
bramborem (1,7)

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)

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

N, D9 Čočka nakyselo, vařené
vejce, cibulka, okurka (1,3,7)
D2, 9/2 Kaše z červené čočky,
vařené vejce, rajče (1,3,7)
D4 Kaše z červené čočky,
vařené vejce, rajče(1,3,7)
Pá
11. 9.

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

Ovoce

Polévka s játrovými nočky
(1,3,7,9)
N, 9 Vepřové po cikánsku, rýže
(1,7)
D2,9/2 Vepřové na rajčatech,
rýže (1,7)
D4 Vepřové na rajčatech, rýže
(1,7)

Po
14. 9.

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

Ovoce

Polévka s vejcem a krupičkou
(1,3,7,9)
N, 9 Drůbeží játra na cibulce,
hrášková rýže (1,7)
D2,9/2 Drůbeží játra na kmíně,
rýže (1,7)
D4 Drůbeží játra na kmíně, rýže
(7)

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
15. 9.

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

Ovoce

Polévka pórková (1,3,7,9)
N,9 Vepřové výpečky, houskový
knedlík, zelí (1,7,)
D2,9/2 V. kotleta pečená,
houskovy knedlík, dýňové zelí

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Ovocný tvaroh, croissant, Dia tvarho, dia brioška

(1,7)
D4 V. kotleta pečená, houskovy
knedlík, dýňové zelí (1,7)
St
16. 9.

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

Ovoce

Polévka rychlá s jáhlami (1,3,7,9)
N, 9 Štěpánská hovězí pečeně,
těstoviny (1,3,7)
D2,9/2 Štěpánská hovězí
pečeně, těstoviny (1,3,7)
D4 Štěpánská hovězí pečeně,
těstoviny (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Salát z míchaných sýrů, chléb, pečivo, zelenina
(1,3,7)

Čt
17. 9.

Pomazánka ze šprotů, D.z ryb v tomatě, chléb,
pečivo, máslo 10gr., bílá káva, čaj (1,3,7)

Ovoce

Polévka hovězí vývar s masem a
těstovinou (1,3,7,9)
N,9 Dukátové buchtičky s
vanilkovým krémem (1,7)
D2,9/2Dukátové buchtičky s
vanilkovým krémem(1,7)
D4 Dukátové buchtičky s

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Kuře pečené na zázvoru, bramborová kaše (1,7)

Polévka s vaječnou mlhovinou

Mléko, pečivo,

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

(1,3,7)
N,9 Plněné papriky pečené na
rajčatech, brambory (3,7)
D2,9/2 Masový klops na
rajčatech, brambory (1,3,7)
D4 Masový klops na rajčatech,
brambory (1,3,7)

chléb, čaj (1,3,7)

Polévka vývar s kuskusem
(1,3,7,9)
N, 9 Rizoto s kuřecím masem a
zeleninou, sýr, č. řepa (1,3,7)
D2,9/2 Rizoto s kuřecím masem
a zeleninou, sýr, ovoce (1,3,7)
D4 Rizoto s kuřecím masem a
zeleninou, sýr, ovoce (1,3,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

vanilkovým krémem (1,7)
Pá

Pomazánka zeleninová, pečivo, máslo 10gr.,

18. 9.

b.káva, čaj
(1,3,7)

Po
21. 9.

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

Ovoce

Ovoce

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

DATU M

SNÍDA NĚ

SVA ČINA

OB Ě D

SVA ČINA

VE ČE ŘE , II. VE ČE ŘE

Út
22. 9.

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

Ovoce

Polévka rajčatová s krupicovými
noky(1,3,7,9)
N,9 Rybí lé zapečené s nivou,
bramborová kaše (1,4,7)
D2,9/2 Rybí lé zapečené se
sýrem bramborová kaše (1,4,7)
D4 Rybí lé zapečené se sýrem
bramborová kaše (1,4,7)

Mléko, pečivo,
chléb, čaj (1,3,7)

Třená Niva, D. sýrová pomazánka, celozrnné
pečivo, chléb máslo 10gr. (1,3,7)

St
23. 9.

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

Přesnídávka

Polévka drožďová/zeleninová
(1,3,7)
N,9 Sekaná pečeně,
brambory,kyselá okurka(1,3,7)
D2,9/2 Sekaná pečeně,

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

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

brambory, mrkvový salát (1,3,7)
D4 Sekaná pečeně, brambory,
mrkvový salátt (1,3,7)
čt
24. 9.

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

Ovoce

Polévka kmínová (1,3,7,9)
N,9 Šunko eky, kompot (1,3,7)
D2,9/2 Šunko eky, kompot (1,3,7)
D4 Šunko eky, kompot (1,3,7)

Sýrový rohlík, čaj
(1,3,7)

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

Pá
25. 9.

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

Mléčný
výrobek

Polévka pórková (1,3,7)
N,9 Hovězí guláš sypaný
cibulkou, houskový knedlík
(1,3,7)
D2,9/2 Hovezí guláš, sypaný
křenem, houskový knedlík (1,3,7)
D4 Hovezí guláš, sypaný
křenem, karlovarský knedlík
(1,3,7)

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

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

Mléko, škvarková
placka, čaj (1,3,7)

Rybí salát v jogurtu, chléb, pečivo, (1,3,4,7)

Polévka z vaječné jíšky (1,3,7)

Mléko, pečivo,

Žitný chlebánek, máslo10gr., acido lní mléko

N, D9 Kuřecí řízek, brambory,
zelný salát (1,3,7)

chléb, čaj (1,3,7)

Po
28. 9.
Út
29. 9.

STÁTNÍ SVÁTEK

Uzený sýr plátky, D. eidam, chléb, pečivo,máslo
20gr. bílá káva (1,3,7)

Ovoce

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

St

Lučina, chléb, pečivo, máslo 20gr., bílá káva, čaj

30. 9.

(1,3,7,9)

Ovoce

D2,9/2 Přírodní kuřecí plátek,
dušená zelenina, brambory (1,7)
D4 Přírodní kuřecí plátek,
dušená zelenina, brambory (1,7)
* Seznam alergenů: Obiloviny - 1, korýši - 2, vejce - 3, ryby - 4, arašídy - 5, sójové boby - 6, mléko - 7, ořechy - 8, Celer - 9, Hořčice -

Změna vyhrazena

10, sezamová semena - 11, oxid siřičitý a siřičitany - 12, vlčí bob - 13, měkkýši - 14.

