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Pondělí 19.9
0,2l Kulajda s bramborami                                                          
1 150g Vepřová pečeně s játrovou omáčkou,houskový knedlík/jasmínová rýže     
2 150g Smažené vepřové řízečky z panenky ve steakovém těstíčku, bramborová kaše m.máslem,s          
3 150g Kuřecí prsní plátek(y) na medu s mandlemi, jasmínová rýže/pečené slané grenaile        
4 130g Krůtí prsní nudličky na těstovinovým salátě se zeleninou,jogurtový dip extra
5 3ks NESOLENÉ Sázené vejce (volské oko), zapékaná pohanka s čočkou a eidamem ,řepný salát s 

            chilli ,sezamem bez cukru    
6 3ks Plněné bramborové knedlíky uzeným masem,maštěné cibulkou na sádle,kysané zelí
7 100g Smažený hermelín,vařené brambory m.m,tatarka      
       Úterý 20.9
0,2l Hrstková luštěninová                                                                                                               
1 150g Smažené kuřecí stehenní řízečky, bramborová kaše m.m,s
2 150g Vepřová krkovička bez kosti zapečená s bramborem ala Živánská (červená paprika koření),s         
3 150g Špalek bůčku na kmíně, bramborové knedlíky, červené zelí/kysané zelí                                    
4 430g Zapečený květák s bramborem, brokolicí, dvěma druhy sýra a smetanou  kompot  
5  150g Přírodní alžírské mleté řízečky (hovězí mleté, rajče, papriky, kudrnka, sůl, pepř), kuskus, 

    zelný salátek s mrkví zjemněný olivovým olejem                                                     
6 120g Rozlítaný hovězí ptáček,kulatozrnná rýže/houskové knedlíky
7 430g Špagety po Uhlířsku(libová slanina,cibulka,vejce,smetana),sypané parmazánem
8 180g  Čevabčiči z vepřového masa,vařené brambory m.m ,cibule,tatarka           

  Středa 21.9
0,2l Hovězí s játrovou rýží a nudlemi                                                                        
1 150g Vepřový závitek (krkovice) s klobásou, bramborové špalíčky, špenát      
2 150g Kuřecí prsní nudličky v pikantní(thajská kari pasta) kokosové omáčce, jasmínová rýže /

naše sýrové krokety                                  
3 100g Hermelín v bramboráku (2ks) s česnekovým dipem ze zakysané smetany                
4 430g Zeleninový salát bez cibule sypaný balkánským sýrem s krůtím plátkem z prsou v bylinkách 

na grilu,bazalkové pesto extra
5 150g NESOLENÉPřírodní Rybí filet s kmínem na olivovém oleji,vařené  brambory nemaštěné, tvaroh 

s  česnekem (extra)  
6 150g Kuřecí směs z prsou se žampiony,zeleninou a pórkem, jasmínová rýže/v bramboráku
7 150g Smažené vinné klobásky,náš bramborový salát v majonéze(cibulka,okurka,kořenová zelenina)

                    Čtvrtek 22.9
0,2l Bramborová bez hub                                                                                                    
1 150g Přírodní vepřová kapsa (kotleta) se slaninou a nivou,pečené brambůrky ve slupce, tatarka  
2 430g Lasagne po Boloňsku s Mozzarellou,s                                                 
3 180g Grilovaná vepřová krkovice s chilli a medem,bramborová kaše/jasmínová rýže
4 430g Zeleninový  salát  s  plátkem kuřecího plátku z prsa na páře,bazalkové pesto
5 430g NESOLENÉ Špagety zapečené s tofu, cuketou, mrkví , červenou cibulkou a sušenými

   rajčaty sypané parmazánem    
6 150g Drubeží jatýrka na rozmarýnu s cibulkou a červeném víně , kulatozrnná rýže
7 150g Segedínský guláš z plece bez smetany,houskové knedlíky
8 1ks   Kamenická klobása,mexické fazole(papriky,chilli,kukuřice,drcená rajčata)

                                           Pátek 23.9
0,2l Kuřecí vývar se zeleninou,drobením a možná i  masem                    
1 430g Kološvárské rizoto (rýže, vepřové maso, klobása, hlávkové zelí, rajčatový protlak,smetana),s
2 2ks   Kuřecí řízečky prsní cacciatora(mouka,olivový olej,víno papriky,mrkev,celer,česnek,loupaná

rajčata,sůl,pepř) bramborová kaše /jasmínová rýže
3 430g Zeleninový salát s bulgurem a marinovanými kousky Mozzarelly v bylinkách    
4 150g Čínská vepřová směs z kýty se zeleninou bez hub(pórek,zelí,mrkev), rýžové nudle/jasmínová 

rýže        
5 430g Zapečený kuřecí prsní plátek(marinovaný v grilovacím koření)s bramborami, cibulí a smetanou,s        
6 120g Hovězí nudličky Stroganov(okurky,žampiony),jasmínová rýže                  
7 2ks   Smažené rizoletky s vepřovou šunkou a eidamem,česnekový dip/tatarka

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


