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Pondělí 9.5
0,2l Polávka z červené řepy(rozmixováno)s pohankou
1 150g Dušená mini kapustička na másle s vlašskými ořechy,vařené brambory sypané
pažitkou,fenyklový salátek v zakysance
2 430g Zapečené brambory s nahrubo mletým hovězím,smetanou,eidamem,červenou cibulkou ,salátek
3 150g Pražský vepřový závitek(krkovice,hrášek,šunka,vejce), bramborové knedlíky, špenát/rýže
4 430g Těstovinový salát se zeleninou v křenové majonéze,zdobený dušenou vepřovou šunkou
5 150g Uzená kýta,hrachová kaše bez česneku a mouky, zdobená vídeňskou cibulkou,salátek
6 430g Boloňské špagety sypané eidamem
7 120g Zvěřinový guláš na jalovci,špekové knedlíky/jasmínová rýže
8 120g Smažený eidam,vařené brambory m.m,tatarka
Úterý 10.5.
0,2l Bramborová s houbami
1 430g Srbské vepřové rizoto sypané eidamem,kompot
2 2ks Sázené vejce,300g zadělávaný květák s hráškem a mrkví(smetana)bez mouky
3 150g Zapečené kuřecí prsní nudličky s čabajkou, rajčaty a mandlemi,jasmínová rýže
(česnek,kapie,paprika koření,olivový olej,loupaná rajčata,cukr,protlak)
4 150g Vepřové čevabčíči,náš bramborový salát v majonéze bez hrášku s kořenovou zeleninou
5 150g Grilované kuřecí stehno v zlaté marinádě,bramborová roláda s cibulkou na sádle/bramborová
kaše
6 400g Pizza závin s rajčatovým sugem , vepřovou šunkou a sýrem eidamem,sypaný celým kmínem
7 150g Kuřecí prsní roládka plněná nivou s máslovou šťávou,bramborová kaše
8 150g Pečený bůček s uzenou krkovicí,bramborové knedlíky,červené zelí
Středa 11.5
0,2l Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi
1 120g Španělský ptáček,kulatozrnná rýže/houskové knedlíky
2 150g Dřevorubecká krkovice(klobása,cibule,dijonská hořčice),americké brambory,tatarka
nebo/bramborové knedlíky,špenát
3 3ks Plněné knedlíky uzenou krkovičkou,kysané zelí, zdobené vídeňskou cibulkou
4 150g Kuskus s okurkou,červenou a žlutou paprikou,kuřecí prsní nudličky
sypané balkánským sýrem
5 150g Smažený studentský řízek(gothaj,sýr), těstovinový salát se zeleninou v křenové majolce/
vařené brambory m.m,tatarka
6 150g Kuřecí řízek stehenní marinovaný v grilovacím kořením, bramborová kaše, okurkový salát
7 3ks Kynuté jahodové knedlíky m.m,sladký šlehaný tvaroh
8 150g Krůtí prsní přírodní řízek s dušenou zeleninou m.máslem,jasmínová rýže
Čtvrtek 12.5.
0,2l Frankfurtská s uzeninou a bramborami
1 120g Zvěřinový guláš, bramboráčky s cibulí a slaninkou/jasmínová rýže
2 150g Rybí filet s listovým špenátem sypené ementálem,šťouchané brambory s máslem
3 150g Smažená vepřová kapsička plněná pórkem a restovanou slaninou,vařené brambory , tatarka
4 430g Mexický studený červený fazolový salát s kukuřicí a paprikou zdobený trhaným hovězím
masem
5 120g Rajská hovězí pečeně,těstoviny/houskové knedlíky
6 150g Pečená sekaná u nás dělaná, bramborová kaše,okurkový salát
7 2ks Tortilly plněné bílým zelím,ledovým salátem,mrkví,paprikou a rajčaty kuřecí nudličky na grilu
s bylinkovým dresinkem
8 430g Těstoviny zapečené s krůtími prsními nudličkami,cibulkou,eidamem a rajčaty,salátek
Pátek 13.5.
0,2l Hovězí vývar se zeleninou a masovou rýží
1 150g Smažené vepřové řízky z panenky,vařené brambory m.m,salátek
2 150g Vepřové ledvinky na cibulce, jasmínová rýže/houskové knedlíky
3 430g Luštěninový guláš s bramborem(fazole,čočka,hrách,cizrna),chléb
4 430g Zeleninový salát (okurka,bílé zelí, rajčata,strouhaná mrkev,paprika) s marinovaným
hermelínem a pažitkovým dipem
5 150g Kuřecí prsní řízky se zelenými fazolkami s cibulkou a slaninou,bramborová kaše
6 430g Halušky s uzeným a kysaným zelím/s libovou slaninou,taveným sýrem a vídeňskou cibulkou
Naše zdraví je naší prioritou . dodavatele si vybíráme – vaříme z čerstvých surovin!!!! Děkuji zdvořile za Vaši
důvěru
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