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PONDĚLÍ

* plátky ovařeného celeru obalené v trojobalu a usmažené do světle nazlátlé barvy
vegetarián 1,3,9A) Smažený celer s bramborem a tatarkou 140g (včetně polévky)

* orestované nudličky z kuřecího prsíčka podušené na pánvi spolu s pórkem, cibulí, hráškem a vínem
bez lepku 3,6B) Kuře na kari s rýží 120g (včetně polévky)

* salát z těstovin, řapíkatého celeru, papriky, rajčátek, mozzarelly, bazalky, olivového oleje a octa
vegetarian 1,7,9C) Těstovinový salát s mozzarellou 350g (včetně polévky)

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

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

 
ÚTERÝ

* na kostky nakrájený vepřový bůček potřený česnekem a upečený spolu s cibulí dozlatova
1,3,7A) Vepřové výpečky se zelím, houskový knedlík 150g (včetně polévky)

* porce z kvalitního rybího filé udušeného v leču
1,4B) Rybí filé dušené v leču s vařeným bramborem 150g (včetně polévky)

* salát z nakrájené čerstvé zeleniny s majonézou, dochuceným bílým jogurtem
vegetarian 1,3,7C) Jarní zeleninový salát, čerstvá bageta 350g (včetně polévky)

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

* jedna až dvě polpety z mletého masa s přísadami, udušené ve šťávě s máslem
1,3,7A) Polpety z vepřového masa, vařený brambor 100g (včetně polévky)

* přírodní řízek z kuřecího prsa s plátkem přohráté šunky a šťávou z výpeku
1,7B) Kuřecí prsíčko na másle se šunkou a rýží 120g (včetně polévky)

* uvařené bramborové šišky posypané mletým mákem a moučkovým cukrem, pokapané máslem
vegetarián 1,3,7C) Bramborové šišky s mákem, ovocný kompot 345g (včetně polévky)

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

* světlá hráškově zelená až žlutá hustší polévka s vložkou osmažené žemle
vegetarian a vegan 1P) Hrachová polévka 0,33L

 
ČTVRTEK

* uvařené brambory prokládané brokolicí a cibulí zapečené s nivou
bez lepku 7A) Zapečené brambory s brokolicí a nivou, okurek 400g (včetně polévky)

* pečené hovězí maso podlévané šťávou z výpeku s vložkou nakládaných okurek
1B) Hovězí pečeně znojemská s rýží 120g (včetně polévky)

* pestrý přírodní luštěninový salát kombinovaný se zeleninou spojený pikantním nálevem
vegetarian 1,6C) Čočkový salát, chlebový bochánek 350g (včetně polévky)

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

* pikantní světlá česneková polévka z brambor, vody, kmínu a čerstvého česneku
bez lepku 9P) Česneková polévka s brambory 0,33L

 
PÁTEK

* podušená čerstvá zelenina s vejci a klobásou (2x chléb)
1,7A) Lečo s klobásou a chlebem 300g (včetně polévky)

* česká klasika, dozlatova usmažený řízek z kuřecích prsíček
1,3,7B) Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurek 135g (včetně polévky)

* buchty z kynutého těsta naplněné tvarohovou náplní posypané moučkovým cukrem
vegetarián 1,3,7C) Buchty domácí plněné tvarohem 330g (včetně polévky)

* salát připravený z nakrouhaného bílého zelí, pokrájené cibule, octa, cukru a soli
bez lepku a vegetarianS) 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          S = 25 Kč          P = 25 Kč


