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Pondělí 6.12.
p.0,2l Pórková s vejci
1 150g Husarská vepřová roládka(krkovice,mletá,klobása), bramborové knedlíky, špenát
2 120g Hovězí kuličky s bambusem a vločkami,sypané vepřovou šunkou v okurkové omáčce z
čerstvých okurek,jasmínová rýže
3 150g Segedínský guláš z plece,houskové knedlíky
4 430g Zeleninový salát s olivami zdobený dušenou vepřovou šunkou(plátky) a balkánským sýrem
5 150g Smažené kuřecí prsní řízky z prsou, vařené brambory m.m,tatarka
6 430g Špagety po Boloňsku sypané parmazánem
7 200g Cuketa(y) plněná pikantní hovězí směsí se zeleninou a oregánem,bramborová kaše
8 430g Srbské vepřové rizoto sypané eidamem,kyselé okurky
Úterý 7.12
0,2l Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
1 150g Vepřové výpečky z bůčku,bramborové knedlíky,kysané zelí
2 430g Lasagne s kuřecím prsním masem, špenátem a Mozzarellou
3 430g Halušky s uzeným masem, kysaným zelím zdobené vídeňskou cibulkou
4 150g Rybí filet na rajčatech s cizrnou a kariandrem,vařené půlky malých brambůrek se slupkou
5 150g Smažený holandský řízek , bramborová kaše maštěná máslem
6 120g Hovězí ragú po Burgundsku(kořenová zelenina,červené víno),vařené brambory /jasmínová rýž
7 200g Míchaná zelenina na páře(brokolice,květák,mrkev žlutá a oranžová), hrachová kaše nemaštěná
a nezahušťovaná
8150g Vepřový guláš z plece s feferonkou, houskové knedlíky/těstoviny
Středa 8.12
0,2l Uzený vývar s masem a kroupami
1 430g Zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa
2 120g Štěpánská hovězí pečeně (vejce),kulatozrnná rýže/houskové knedlíky
3 150g Smažené kuřecí prsní řízečky v těstíčku s grilovacím kořením, bramborová kaše maštěná
máslem
4 430g Zeleninový salát(čínské zelí,rajčata a loupaná okurka) s pomerančem a jablkem(citron)
5 430g Špagety po Uhlířsku sypané parmazánem (slanina, vejce, smetana)
6 120g Rybí filet na kmíně s máslem , šťouchané bramory se slaninou a cibulkou na sádle
7 150g Kuřecí prsní řízek sv,jasmínová rýže,bazalkové pesto extra
8 3ks Plněné bramborové knedle uzeným masem,maštěné cibulkou na sádle,červené zelí
Čtvrtek 9.12
0,2l Gulášová s masem a bramborami
1 150g Přírodní vepřový řízek z pečeně s vysočinou a pokličkou z hermelínu,pečené brambůrky ve
slupce, tatarka
2 150g Uzená krkovice maštěná cibulkou na sádle,sázené vejce,čočka na kyselo
3 120g Hovězí libové kostky na pivě s cibulí , bramborové knedlíky, červené zelí
4 430g Těstovinový salát s čerstvou zeleninou a bílým jogurtem,zdobený smaženou nivou
5 2ks Palačinky plněné uzenou plecí s cibulkou,eidamem a listovým špenátem
6 150g Smažený karbanátek,bramborová kaše maštěná máslem/bramborový salát s majonézou
7 150g Kuřecí prsní nudličky se žampiony,česnekem,smetanou,hlívou ustřičnou a slaninou,
jasmínová rýže
8 120g Svíčková hovězí pečeně,houskové knedlíky
Pátek 10.12
0,2l Hovězí vývar s masovou rýží a zeleninou
1 430g Luštěninový guláš s bramborem (hrách, čočka, fazole) s kuřecími nudličkami bez zahuštění
2 150g Pečený uzený kořeněný bok, bramborové knedlíky, špenát
3 1ks Námi plněný paprikový lusk v rajské omáčce,houskové knedlíky/jasmínová rýže
4 150g Nudličky z paneky s restovanou cibulkou,kapary,zeleným pepřem(uličky)a bílým vínem,
šťouchané brambory s pórkem na másle
5 430g Zapečené brambory s nivou,kuřecím prsním,cibulí,eso párečky,smetanou a vejci, kompot

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

