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PONDĚLÍ

* čerstvě usmažené žampiony obalené ve strouhance servírované s vařeným bramborem a tatarkou
vegetarián 1,3A) Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka 160g (včetně polévky)

* restované kuřecí maso s ananasem, mrkví a paprikou s tradiční sladkokyselou omáčkou podávané s chlupatou rýží
1,6B) Kuřecí sweet and sour, chlupatá rýže 150g (včetně polévky)

* těstovinový salát namíchaný z uvařených těstovin, avokáda a ředkviček pokrájených na plátky ochucený pestem
1,8C) Těstovinový salát s pestem 350g (včetně polévky)

* orestovaný plátek vepřové kotlety zalitý omáčkou z výpeku podávaný s chlupatou rýží
1,7D) Přírodní vepřový řízek, chlupatá rýže 150g (včetně polévky)

* ve sladkokyselém nálevu naložená bílá kapusta, paprika, okurky a cibule
veganS) Čalamáda 150g

* světlá polévka charakteristické vůně s brambory a zeleninou
vegan 1,9P) Bramborová polévka 0,33L

 
ÚTERÝ

* guláš z Brněnska připravený z podušeného vepřového masa na cibulovém základě podávaný s houskovým knedlíkem
1,3,7A) Svratecký guláš, houskový knedlík  120g (včetně polévky)

* bramborové noky servírované se smetanovou omáčkou s vložkou krájených rajčat a čerstvého špenátu posypané parmazánem
bez lepku 7B) Bramborové noky s kuřecím masem 125g (včetně polévky)

* salát z čerstvé zeleniny nakrájené na hrubší kousky s balkánským sýrem a sladkokyselou zálivkou
vegetarian 1,7C) Šopský salát s čerstvou bagetou 350g (včetně polévky)

* řízek připravený z kuřecích prsíček podávaný s pečeným bramborem a tatarkou
1,3D) Smažený kuřecí řízek, pečené brambory, tatarka 135g (včetně polévky)

* hlávkový salát máčený v zálivce, která má pikantní vůni a chuť
veganS) Hlávkový salát 60g

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s rýží a hráškem
bez lepku 9P) Hovězí polévka s rýží a hráškem 0,33L

 
STŘEDA

* kuřecí stehno dušené na cibulovém základě s mrkví, petrželí, pórkem a celerem servírované s dušenou rýží
1,7,9A) Kuře na zelenině, dušená rýže 260g (včetně polévky)

* rybí filé upečené na másle přelité šťávou z výpeku z mleté papriky a utřeného česneku podávané s vařeným barmborem
1,4,7B) Rybí filé po kavkazsku, vařené brambory 150g (včetně polévky)

* sladký nákyp připravený z kuskusu, mléka, tavrohu, vejce, cukru, tuhého sněhu z bílků a ovocem se skořicí
vegetarián 1,3,7C) Kuskusový nákyp s tvarohem a ovocem 345g (včetně polévky)

* nastrouhaná salátová okurka (hadovka) ve sladkokyselém kořeněném nálevu
veganS) Okurkový salát 120g

* světlá hráškově zelená, až žlutá hustší polévka servírovaná s vložkou osmaženého chleba
vegan 1P) Hrachová polévka s chlebem 0,33L

 
ČTVRTEK

* uvařené špecle zamíchané spolu s klobáskou a zelím posypané petrželkou, s opepřeným bílým jogurtem
1A) Špecle s klobáskou 380g (včetně polévky)

* hovězí plátek pokládaný uzeninou, okurkou a vejcem svinutý do závitku podušený na cibuli se slaninou servírovaný s dušenou rýží
1,3,10B) Španělský ptáček, dušená rýže 120g (včetně polévky)

* salát z černé čočky Beluga se strouhanou mrkví, čerstvou paprikou a kokosovým mlékem podaváný s tmavým chlebem
vegetarian 1,7C) Salát z černé čočky Beluga, chlebový bochánek 350g (včetně polévky)

* řízek připravený z vepřové kotlety podávaný s pečeným bramborem a tatarkou
1,3D) Smažený vepřový řízek, pečené brambory, tatarka 135g (včetně polévky)

* rajčata nakrájená na plátky smíchaná s cibulí, dochucená pepřem, přelitá sladkokyselou zálivkou
veganS) Rajčatový salát s cibulí 120g

* polévka připravená z kuřecích kostí, kořenové zeleniny a cibule s těstovinami
1,9P) Kuřecí polévka s těstovinami  0,33L

 
PÁTEK

* opečená bavorská sekaná servírovaná s rozmixovaným hrachem ozdobená cibulkou podávaná s čerstvým chlebem
1A) Bavorská sekaná s hrachovou kaší a cibulkou, velatický chléb 150g (včetně polévky)

* plátek orestované vepřové krkovičky servírovaný s fazolovými lusky spolu se slaninou podávaný se šťouchanými brambory
1,7B) Vepřová krkovička s fazolovými lusky, šťouchané brambory 120g (včetně polévky)

* chutné vdolečky usmažené v oleji, potřené povidly, posypané tvarohem a zdobené šlehačkou
vegetarián 1,3,7C) Bavorské vdolečky 260g (včetně polévky)

* salát připravený z nakrouhaného bílého zelí, pokrájené cibule, octa, cukru a soli
veganS) Salát z bílého zelí 120g

* hustá bílá polévka připravená z vývaru, smetany, koření, vajíčka, hub, kopru a brambor
vegetarian 1,3,7P) Kulajda 0,33L

Menu A = 105 Kč          Menu B = 115 Kč          Menu C = 105 Kč          Menu D = 115 Kč          S = 25 Kč          P = 25 Kč


