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PONDĚLÍ

* porce ovařeného květáku obaleného v trojobalu a usmaženého do světlé nazlátlé barvy
vegetarián 1,3A) Smažený květák s bramborem a tatarkou 200g (včetně polévky)

* drobně nakrájené kuřecí maso osmahnuté na cibuli a podušené se žampiony na másle
1,7B) Kuřecí maso na žampionech s rýží 150g (včetně polévky)

* salát z uvařených těstovin, cherry rajčat, listů bazalky, hrášku, balkánského sýra a zelených oliv
vegetarian 1,3,7C) Středozemní těstovinový salát 350g (včetně polévky)

* povařená červená řepa nakrájená na plátky ve sladkokyselém nálevu
bez lepku a vegetarianS) Salát z červené řepy 150g

* vývar zahuštěný jíškou povařený s rajčatovým protlakem, rýží a kořením dochucený cukrem
vegetarian a vegan 1P) Rajčatová polévka 0,33L

 
ÚTERÝ

* v troubě upečená vepřová plec ochucená kmínem a česnekem s dušeným špenátem
1B) Vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem 150g (včetně polévky)

* porce z kvalitního rybího filé obaleného v klasickém trojobalu usmaženého do světle nazlátlé barvy
1,3,4B) Smažené rybí filé, přírodní bramborový salát 120g (včetně polévky)

* salát z pečeného kuřete, čerstvých rajčat, okurek, paprik, majonézy a dalších ingrediencí
1,3C) Zeleninový salát s kuřecím masem a pečivem 350g (včetně polévky)

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

* polévka z hovězího masa, brambor a dalších surovin dochucená majoránkou a česnekem
1P) Gulášová polévka 0,33L

 
STŘEDA

* na kousky pokrájená játra podušená na cibulovém základě v hustší hnědé omáčce
1A) Vepřová játra dušená na cibulce s rýží 150g (včetně polévky)

* paprika plněná směsí z mletého masa a cibule servírovaná podlitou rajskou omáčkou
1,3,9B) Plněná paprika s rajskou omáčkou a bramborem 120g (včetně polévky)

* kaše z krupice posypaná směsí moučkového cukru a čokolády, přelitá rozpuštěným máslem
vegetarián 1,7C) Krupicová kaše s máslem a čokoládou 375g (včetně polévky)

* nastrouhaná salátová okurka (hadovka) ve sladkokyselém kořeněném nálevu
bez lepku a vegetarianS) Okurkový salát 120g

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s krupicí a vejcem
1,9P) Hovězí polévka s krupicí a vejcem 0,33L

 
ČTVRTEK

* rizoto s kuřecím masem, hráškem, mrkví a žampiony posypané nastrouhaným sýrem
bez lepku 7A) Jemné kuřecí rizoto se žampiony a okurkem 300g (včetně polévky)

* podušené kousky hovězího předního s omáčkou s vložkou nakrájených podušených paprik
1,7B) Hovězí tokáň s těstovinami 120g (včetně polévky)

* salát ze směsi uzeniny, zeleniny a vajec spojený ochucenou majonézou
1,3,10C) Vajíčkový salát speciál s čerstvým pečivem 350g (včetně polévky)

* rajčata nakrájená na plátky smíchaná s cibulí, dochucená pepřem, přelitá sladkokyselou zálivkou
bez lepku a vegetarianS) Rajčatový salát s cibulí 120g

* chutná moravská luštěninová polévka z čerstvých máčených fazolí zahuštěná jíškou
vegetarian a vegan 1P) Fazolová polévka 0,33L

 
PÁTEK

* uvařená čočka podušená s osmaženou cibulkou servírovaná spolu s vařeným vejcem (2 ks)
vegetarian 1,3A) Čočka na kyselo s vejcem a chlebem 380g (včetně polévky)

* opečený plátek kotlety (s kostí) podušený spolu s rajčaty, cibulí a česnekem zapečený se sýrem
bez lepku 7B) Vepřové žebírko balkán s bramborem 150g (včetně polévky)

* knedlíky naplněné švestkovými povidly posypané cukrem, přelité rozpuštěným máslem
vegetarián 1,3,7C) Kynuté knedlíky s povidly 360g (včetně polévky)

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

* polévka z rozmixované brokolice zahuštěná máslovou zásmažkou a nakrájenou žemlí
vegetarian 1,7P) Brokolicová krémová polévka 0,33L

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


