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Pondělí 13.6.
0,2l Zelná červená s klobásou a bramborami                      
1 240g Grilovaná vepřová krkovice s medvědím česnekem,šťouchané brambory s cibulkou na sádle,s
2 3-5ks Pečené půlky brambor ve slupce plněné restovanou libovou slaninou s cibulkou,česnekový dip

ze zakysanky
3 150g Smažené rybí frikadele s pohankou,americké  brambory s tymiánem/vařené brambory,

bazalkový dip ze zakysanky
4 430g Pestrý zeleninový salát s grilovanými nudličkami z panenky,bazalkový dip ze zakysanky              
5 150g Mexická ostrá směs z kuřecích prsou(kukuřice,papriky,rajčata,cibule,chilli),jasmínová rýže
6 150g Medajlonky z vepřové panenky s drceným barevným pepřem a smetanou,bramborová kaše/rýže
7 150g Krůtí výpečky z prsou s plátkem uzené krkovice,bramborové knedlíky,špenát

Úterý 14.6.
 0,2 Krémová česnečka s bramborami             
1 120g Hovězí pečeně na hříbkách bez smetany,jasmínová rýže
2 150g Plněná paprika mletým s rajskou omáčkou,kulatozrnná rýže/houskové knedlíky/těstoviny
3   3ks Bramborové knedlíky plněné švestkami maštěné máslem ,cukr s mákem extra
4 430g Sladkokyselý  salát z červené čočky s čerstvou zeleninou zdobený kuřecími prsními
 nudličkami v sýrovém těstíčku                     
5 150g Krůtí prsní nudličky s vepřovou šunkou,pečeným lilkem v tomatové omáčce zjemněné sýrem

   riccotta na těstovinách ALDENTE(tužší na skus)
6 150g DUO smažených řízků (kuřecí prsní,vepřová pečeně),bramborová kaše maštěná
              máslem/vařené brambory m.m,salátek 
7 2ks   80g Trhané vepřové maso z ramínka s medovo-hořčicovým dipem ze zakysané smetany na 
            ledovém salátě s mrkví,paprikou a okurkou v tortile
8 430g Halušky v taveným sýru, restovaná libová slanina , zdobené vídeňskou cibulkou,salátek
                                                  Středa 15.6.
0,2l Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
1 150g Husarská vepřová roládka(krkovice,mletá mix),bramborové knedlíky,špenát/bramborová kaše,s
2 120g Hovězí pečeně s mladou kapustičkou ve smetaně,Šťouchané brambory s máslem a pažitkou
3 150g Sweet-chilli kuřecí prsní směs se zeleninou,jasmínová rýže/cuketovo-bramborové placky
4 450g Grilovaný  hermelín s grilovanou zeleninou červená cibule,papriky,cuketa,česnekový dip  
5 120g Smažený eidam se šunkou,pečené brambůrky ve slupce/naše krokety,tatarka,s
6 2 3ks Marinované kuřecí paličky v grilovacím koření, gratinované brambory sesmetanou a cibulí
7 150g  Kuřecí kapsa plněná dvěma druhy sýrů(eidam,niva),bramborová kaše maštěná máslem,s
8 150g Uzená krkovice zapečená v šouletu(hrách,čočka,kroupy,česnek,majoránka)/bramborová kaše,s

     Čtvrtek 16.6.
0,2l  Drštková z hlívy ústřičné  
1  450g Chilli con carne(hovězí libové na hrubo,rajčata,fazole,papriky),chléb 
2   1ks Špikované králičí stehno uzeným špekem ,bramboráčky na tále,zelí z červené řepy        
3 120g Hovězí libový guláš, staročeská rýže(slanina,restovaná cibule,česnek,majoránka)
4 430g  Ledový salát s kuřecím prsním a slaninovými chipsy,dresink extra

(majonéza,sardelová pasta,kapary,česnek,hořčice dijon,parmazán)
5 150g Kuřecí srdíčka na cibulce bez žil, kulatozrnná rýže 
6 150g Masový špíz (kuřecí prso, vepřová plec, slanina, cibule), bramborová kaše,s   
7 150g Řízek z vepřové pečeně zapečený ve smetaně s paprikovým kořením,brambory šťouchané s 

restovanou jarní cibulkou na másle
8 150g Smažené stehenní řízky v bramborákovém těstě,bramborová kaše maštěná máslem,s

                     Pátek 17.6.
0,2l Drubeží bílá se zeleninou a možná masem
1 120g Zvěřina s brusinkovou omáčkou,perníkové knedlíky/jasmínová rýže
2 150g Smažené vepřové řízečky z panenky,vařené brambory m.m ,bramborový salát v majonéze bez 

hrášku,kořenová zelenina,kys.okurky  
3 120g Hovězí pečeně na česneku,bramborové knedlíky,špenát
4 430g Zeleninový salát s kuskusem, kuřecí nudličky s bylinkami,zdobené balkánským sýrem
5   3ks  Plněné bramborové knedlíky uzeným masem maštěné cibulkou na sádle,červené zelí/špenát
6 430g Srbské vepřové rizoto(papriky,cibulka)strouhaný eidam,s
7 150g Smažený Loštický karbanátek(mletá+syrečky),bramborová kaše,s
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