
 

Týdenní menu 1. 6. -5. 6. 2020
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 1. 6. 2020 
Polévka:             Frankfurtská /1a/                                                                                                                                 29,-Kč
1.     120 g          Cikánská hovězí pečeně s rýží /1a/                                                                                                 106,-Kč
2.     150 g          Selská vepřová plec s houskovým knedlíkem a zelím /1a,3,7,10/                                               99,-Kč
3.     150 g          Kuřecí medailonky s  brusinkovovinnou omáčkou, opečené brambory /1a,7,12/                 102,-Kč
4.     150 g          Vykostěné kuřecí stehno pečené na bylinkách se šťouchanými bramborami  /1a,7/              99,-Kč
5.     150 g          Kuskusový salát se zeleninou a filírovanou vepřovou panenkou /1a/                                      102,-Kč
  

ÚTERÝ 2. 6. 2020 

Polévka: Bramborová /1a,7,9/                                                                                                                           29,-Kč
1. 120 g Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem  /1a,3,7,9/                                                     106,-Kč
2. 150 g Vepřové nudličky s bambusem a houbami, rýže /1a/                                                                   99,-Kč
3. 150 g Kuřecí roláda se slaninou  a špenátem, šťouchané brambory /1a,3,7,10/                                99,-Kč
4. 150 g Kuřecí řízečky v cornflakes s bramborovou kaší /1a,3,7/                                                            102,-Kč
5.     350 g          Zapečené těstoviny se zeleninou, kuřecím masem a sýrem /1a,3,7/                                         98,-Kč

STŘEDA 3. 6. 2020 
Polévka: Hovězí vývar s vaječnou sedlinou /1a,3,7,9/                                                                                   29,-Kč
1. 120 g Pikantní zvěřinové nudličky s houbami, bramboráčky /1a,3,7,9/                                             106,-Kč
2. 150 g Vepřové maso v mrkvi s vařenými bramborami /1a,7/                                                                 98,-Kč
3. 150 g Plněný mletý řízek s bramborovou kaší /1a,3,7/                                                                            98,-Kč
4. 150 g Kuřecí nudličky na kari s rýží /1a,3,7/                                                                                               99,-Kč
5.     350 g          Lasagne s kuřecím masem a špenátem, zapečené sýrem /1a,3,7/                                             99,-Kč

ČTVRTEK 4. 6. 2020  
Polévka: Houbový krém s opraženou houstičkou /1a,3,7/                                                                           29,-Kč
1. 150 g Hanácký vrabec s chlupatým knedlíkem a zelím /1a,3,7/                                                             99,-Kč
2.     150 g          Husarská roláda se šťouchanými bramborami /1a,3,7/                                                                98,-Kč
3. 150 g Špecle s kuřecím steakem a houbovou omáčkou /1a,3,7/                                                           99,-Kč
4. 150 g Grilovaná vepřová krkovička se sázeným vejcem s hranolky /1a,3/                                         102,-Kč
5.     350 g          Rozpečený camembert v listovém těstě s brusinkami, vařené brambory /1a,3,7/                  98,-Kč

PÁTEK 5. 6. 2020
        

Polévka:            Česnečka se sýrem a krutony /1a,3,7/                                                                                              29,-Kč
1. 120g          Hovězí pečeně na slanině s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                       106,-Kč
2. 150g          Krůtí nudličky po stroganovsku s rýží /1a,3,7/                                                                               104,-Kč
3.     150g          Plněná vepřová kotleta po pražsku, opečené brambory /1a,3,7/                                              102,-Kč
4. 150g          Kuřecí steak s pepřovou omáčkou, cizrnové placičky /1a,3,7/                                                     99,-Kč
5.     150 g         Smažený květák s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou /1a,3,7,10/                              98,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


