Naše výroba www.hospodaupepicka.cz
Pondělí 17.1..
0,2l Kuřecí vývar zahuštěný s masem a zeleninou
1 150g Vepřová kotleta bez kosti s dušenou mrkví a hráškem na másle,vařené brambory
2 430g Halušky se zelím a uzenou krkovicí /s restovanou cibulkou na oleji a uzeným tvarohem
3 150g Tikka Masala kuřecí prsní nudličky na asijský způsob, pečené kořeněné brambůrky ve slupce
4 430g Těstovinový salát se zeleninou v bylinkové majonéze zdobený kousky kuřecích prsou (70g)
5 120g Vepřový guláš z plece s pikantní klobásou,naše vaječné těstoviny/houskové knedlíky
6 150g Krůtí nudličky z prsou v sýrovo-špenátové omáčce se smetanou na dlouhých
těstovinách sypané
7 3-4ks Květákové placičky se sýrem gouda,dip ze zakysky a italským koření
8 150g Smažené karbanátky,bramborová kaše maštěná máslem
Úterý 18.1.
0,2l čočková bez zahuštění
1 430g Zapečené těstoviny s uzeným masem a eidamem, kyselá okurka
2 120g Hovězí bulgogi s hruškou,jasmínová rýže/rýžové nudle
3 120g Smažené sýrové duo (hermelín, eidam), slané pečené brambory ve slupce , tatarka
4 430g Těstovinový salát s feferonkami, zeleninou ,majolkou a zdobený kuřecí prsní šunkou
5 150g Moravský vrabec(vepřová plec) , bramborové knedlíky,špenát/červené zelí
6 150g Kuřecí stehenní řízky v kari těstíčku, krokety/vařené brambory s kmínem,tatarka
7 150g Krůtí prsní nudličky se sušenými rajčaty a kapary ,naše vaječné těstoviny sypané
parmazánem
8 120g Hovězí pečeně v koprové omáčce,houskové knedlíky/vařené brambory,sázené vejce
Středa 19.1.
0,2 Bramboračka s houbami
1 430g bramborové noky se špenátem,smetanou a kuřecími prsními kousky
2 150g Smažená prsní kuřecí kapsa plněná klobásou, brambory šťouchané se sýrem eidamem
3 150g Vepřová panenka sous vide,přeliv z lišek se smetanou,demi glase,
mrkvovo bramborové pyré
4 430g Variace listových salátů s čerstvou kapií, okurkou a rajčaty a marinovaným hermelínem v
italském koření,bazalkový dip ze zakysanky
5 2ks Tortilla plněná vepřovou směsí z kýty s paprikami,pórkem,bambusem čerstvým zelí a eidamem
6 130g Svíčková hovězí pečeně,houskové knedlíky/karlovarské knedlíky
7 150g Vepřové nudličky s loupanými rajčaty s černými olivami,cibulí bez zahuštění na
dlouhých těstovinách,sypané parmazánem
8 150g Řezanka z vepřových jater s paprikou a porkem v bramboráku
Čtvrtek 20.1.
0,2l Hovězí vývar s krupicí a vejci
1 120g Sladko-kyselá rajská omáčka s hovězí pečení, houskové knedlíky/naše vaječné těstoviny
2 150g Obrácené smažené řízky z panenky,bramborová kaše maštěná máslem
3 3ks Plněné bramborové knedlíky uzeným,cibulka na sádle,kedlubnové zelí
4 430g Zeleninový salát s ředkvičkami, paprikou a smaženými kuřecími stripsy z prsou,bylinkový dip
5 150g Kuřecí prsní nudličky ve špenátovo-sýrové omáčce na tagliatelle sypané parmazánem
6 200g Vepřový steak (z krkovice) se slaninovou cibuládou, jasmínová rýže/bramborová kaše
7 220g Zapečený květák s cizrnou a býlím jogurtem,vařené brambory,salátek z čerstvé řepy s
bílým sezamem a chillim
8 2 ks Smažené rizoletky z tortil,s bešamelem,vepřovou šunkou a eidamem,tomatová majolka
Pátek 21.1.
0,2l Kulajda s bramborami
1 300g Naše buchtičky s vanilkovým krémem a rumem
2 150g Kuřecí roládka z prsou se slaninou a mozzarellou, jasmínová rýže
3 150g Krůtí nudličky v hříbkové omáčce na našich vaječných těstovinách
4 430g Těstovinový salát se zeleninou a chilli majolkou, zdobený kousky slaninovými chipsy
5 150g Smažený holandský řízek,bramborová kaše maštěná máslem
6 150g Vepřové plíčky se srdíčkem na smetaně,špekové knedlíky
7 120g Španělský hovězí ptáček,jasmínová rýže/houskové knedlíky

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

