
Facebook :chlazenky ze Skalice                  www.hospodaupepicka.cz

                                                                            Pondělí 8.8.
0,2l  Žampionový krém s bramborami
1:150g Smažený kapustový karbanátek,bramborová kaše maštěná máslem,zeleninový salátek
2:430g Zapečené těstoviny s uzenou krkovičkou cibulkou a vejcem   
3:150g Rizoto z kuřecích prsou se zeleninou,strouhaný eidam,salátek     
4:430g Čerstvá krájená loupaná jablka zakápnutá citronovou šťávou,s medem a karamelizovanými  

     vlašskými ořechy     
5 430g Tagliatelle s tuňákem,česnekem,červenou cibulkou,černými olivami v omáčce z drcených rajčat

a petrželkou     
6 150g Pečené pikantní koleno s kůží,bramborové knedlíky,špenát/kysané zelí

    

              Úterý 9.8.
0,2l Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi    
1: 150g  Smažené květákové placičky, bramborová kaše maštěná máslem,tatarka    
2: 150g  Pražská vepřová pečeně (hrášek, vejce,šunka), kulatozrnná rýže/houskové knedlíky     
3: 430g  Špagety Carbonara(libová slanina,smetana,vejce,)sypané parmazánem      
4  430g  Zeleninový salát (okurka,kedlubna,červené zelí,paprika)zakápnutý rýžovým olejem a zdobený          
                   balkánským sýrem s krůtím prsním plátkem v italském koření,brusinkový dip ze zakysky        
5 430g  Plněné bramborové knedlíky uzeným masem maštěné cibulkou na sádle,kysané zelí      
6 150g  Kuřecí prsní závitek  se šunkou a sýrem,vařené  brambory, tatarská omáčka

                                Středa 10.8.
0,2l  Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi            
1: 150g  Kuřecí  (stehenní)plátek marinovaný na steakovém koření, bramborové knedlíky,

 moravské zelí(slanina)  
2: 150g  Zapečená krkovička bez kosti s bramborami, smetanou vejci a cibulí      
3: 150g  Ostrá vepřová směs z kýty s bambusem a zeleninou bez hub, divoká rýže/bramboráčky 
4: 430g  Zeleninový salát s krůtím prsem na grilu(120g), dip z medvědího česneku a zakysky     
5: 120g  Hovězí pečeně na paprice,jasmínová rýže/ houskové knedlíky                           
6: 4ks    Palačinky u nás dělané ,borůvková marmeláda , granko(vše extra)

    
   Čtvrtek 11.8.

0,2l   Kulajda s bramborem
1: 150g  Nudličky z vepřové panenky v sýrové omáčcce(tavený sýr,ementál)na špagetách
2: 150g  Smažené krůtí řízečky v sezamu, bramborová kaše maštěná máslem,salátek
3: 150g  Tikka Masala kuřecí prsní na indický způsob(pikantní) s jasmínovou rýží
4:  430g Zeleninový salát s cherry rajčaty, kuřecím prsem (150g) a bazalkovým pestem   
5: 430g  Pohanka se zelenými fazolkami, sušenými rajčaty, černými olivami a cibulí s přírodním

krůtím prsním řízkem
6: 150g  Smažený holandský řízek,vařené brambory maštěné máslem/bramborová kaše m.m,okurkový 

salátek

    Pátek 12.10.

0,2l  Hovězí vývar s  nudlemi a zeleninou                             
1: 100g  Uzená krkovice v bramborákovém těstě,bramborová kaše m.m, salátek
2: 250g  Kuřecí stehno pečené do zlatova, šťouchané brambory s máslem, okurkový salát
3: 120g  Španělský hovězí ptáček, houskové knedlíky/jasmínová  rýže     
4: 430g  Těstovinový salát s pórkem,kari majolkou,květákem,hráškem a křůtími prsními nudličkami

z grilu      
5: 300g Naše dukátové buchtičky s vanilkovým krémem s rumem                                                                              
                 6 150g Vepřový guláš s klobásou,těstoviny/jasmínová rýže                     

Naše zdraví je naší prioritou . dodavatele si vybíráme – vaříme z čerstvých surovin!!!! Děkuji zdvořile  za Vaši 
důvěru             Oppitz Petr 775 277 610        www.hospodaupepicka.cz


