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Pondělí 1.8.
0,2l Fazolová červená s klobásou
1 150g Vepřové medajlonky z panenky ve fit marinádě(jogurt,bylinky,citrón) s dušenou zeleninou s
máslem+100g vařených brambor
2 150g Smažené kuřecí řízečky z prsou v sýrovém těstíčku,vařené brambory s kmínem m.m,tatarka
3 150g Přírodní masový karbanátek s nivou , bramborová kaše maštěná cibulkou na sádle,salátek
4 430g Ochucený zeleninový salát z čerstvé zeleniny se slunečnicovými semínky a grilovaným
kuřecím řízkem,bylinkový dip ze zakysky
5 430g Kheer-indický rýžový puding (jasmín.rýže,kokosové mléko,kešu ořechy,ovoce čerstvé)
s máslem
6 150g Pečená uzená krkovice, chlupaté knedlíky(ze syrových brambor), červené zelí
Úterý 2.8.
0,2 Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
1 150g Rybí file na kmíně,sůl pepř,máslo bramborová kaše maštěná máslem,salátek
2 430g Špagety po Boloňsku(vepřová plec) sypané eidamem
3 120g Hovězí pečeně na česneku , bramborové špalíky ,špenát
4 430g Těstovinový salát se zeleninou , feferonkou majolkou a kuřecím prsním masem na nudličky
5 430g Zapečený kuskus s cuketou,rajčaty,řezanými zelenými fazolkami ,vejcem a krůtími prsními
nudličkami
6 120g Šuang-si z hovězího masa(plátečky ve vejci a solamylu,česnek,žampiony,pórek,paprika,
cibule,zázvor,chilli,sojovka,víno,černé houby), jasmínová rýže /bramboráčky na tále
Středa 3.8.
0,2l Hrachová s uzeninou bez zahuštění
1 3ks Kynuté knedlíky s jahodami maštěné máslem, mák s cukrem extra
2 120g Svíčková hovězí pečeně, houskové knedlíky
3 250g Grilované kuřecí stehno v cibuli a mrkvi , jasmínová rýže/bramborová kaše ,kompot
4 430g Zeleninový salát s petrželkovým dipem extra,zdobený mini krůtími přírodními karbanátky s
eidamem
5 150g Husarská vepřová roládka(krkovice,mletá,klobása),bramborové knedlíky,špenát /vařené
brambory
6 150g Vepřové nudličky z kýty s hříbky a smetanou na bramborových nočkách s Mozzarellou/na
dlouhých těstovinách
Čtvrtek 4.8.
0,2l Dršťková
1 150g Kořeněné masové kuličky v rajské omáčce, houskové knedlíky/těstoviny
2 150g Přírodní vepřová krkovice plněná zeleninou na másle,karotkový krém zahuštěný bramborem,
jasmínová rýže
3 430g Zapečené plátky brambor s čerstvými rajčaty,kuřecími prsními nudličkami,eidamem a bazalkou,
salátek
4 430gTěstoviny promíchané s naším bazalkovým pestem s nudličkami z panenky a restovanou
cibulkou, sypané parmazánem
5 150g Hlíva ústřičná na grilu, hrachová kaše (žlutý hrách), salátek
6 150g Krůtí směs z prsou s cibulí,paprikami a pórkem,bramboráčky se slaninou na tále /jasmínová
rýže
Pátek 5.8.
0,2l Krémová česnečka s bramborami
1 200g Smažené řízečky z panenky,bramborová kaše m.m,salátekj
2 150g Vepřový libový gulášek zdobený vídeňskou cibulí,jasmínová rýže/houskové knedlíky/těstoviny
3 100g Smažený hermelín,pečené brambůrky ve slupce, tatarka
4 430g Těstovinový salát se zeleninou(okurka,paprika) v brusinkovým dipu se zakysankou
zdobený sweet chilli kuřecími nudličkami z prsou
5 240g Grilované zlaté kuřecí stehno ,jasmínová rýže/bramborová kaše
6 150g Restovaná libová slanina s cuketou a olivovým olejem na špagetách,sypané parmazánem
Naše zdraví je naší prioritou . dodavatele si vybíráme – vaříme z čerstvých surovin!!!! Děkuji zdvořile za Vaši
důvěru
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