
 

Týdenní menu 18. 1. -22. 1. 2021
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 18. 1. 2021 
Polévka:             Bramborová /1a,9/                                                                                                                           29,- Kč
1.      120g           Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem /1a,3,7,9,10/                                                       106,- Kč
2.      150g           Špikovaná telecí kýta se šťouchanými bramborami  /1a,7/                                                                104,-Kč
3.      150g           Kuřecí nudličky s bambusem a žampiony s jasmínovou rýží /1a,6/                                                  102,-Kč
4.      150g           Vepřová krkovice s glazovanou cibulkou a opečenými bramborami /1a/                                        104,-Kč
5.      150g           Zeleninové placičky s bramborovou kaší a mrkvovým salátem /1a,3,7/                                          102,-Kč 
  

ÚTERÝ 19. 1 2021 

Polévka: Frankfurtská /1a,7/                                                                                                                            29,-Kč
1. 150 g Vykostěné vepřové koleno s houskovým knedlíkem a bílým zelím /1a,3,7,10/                      104,-Kč
2. 150 g Smažený karbanátek s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,3,7,10/                               102,-Kč
3. 150 g Špikované krůtí prso s jemnou paprikovou omáčkou a jasmínovou rýží /1a,7/                     106,-Kč
4. 120 g Hovězí plátek s vídeňskou cibulkou, opečenou slaninou a šťouchanými bramb. /1a,7/       106,-Kč
5. 120 g         Čočkový salát se zeleninou, filírovaným kuřecím steakem a balkánským sýrem /1a,7/        102,-Kč

STŘEDA 20. 1. 2021 
Polévka: Hovězí vývar s kapáním /1a,3,7,9/                                                                                                   29,-Kč
1. 150 g Vepřová kýta na česneku s bramborovým knedlíkem a špenátem /1a,3,7/                           104,-Kč
2. 150g Kuřecí roláda se slaninou a špenátem se šťouchanými bramborami /1a,7/                           104,-Kč
3. 120 g Hovězí nudličky po stroganovsku s jasmínovou rýží /1a,10/                                                      106,-Kč
4. 350 g Špecle s kuřecím masem a omáčkou z modrého sýra /1a,3,7/                                                  102,-Kč
5. 150g Zapečený květák s vařenými bramborami a okurkovým salátem /1a,3,7/                              102,-Kč

ČTVRTEK 21. 1. 2021  
Polévka: Pórkový krém s osmaženou houstičkou /1a,3,7/                                                                         29,-Kč
1. 150 g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí /1a,3,7,10/                                               106,-Kč
2.     120 g          Jelení guláš s žemlovým knedlíkem /1a,3,7/                                                                               109,-Kč
3. 150 g Medailonky z vepř. panenky s medovo-hořčičnou omáčkou a opečnými bramb. /1a,10/  106,-Kč
4. 150 g Vepřová kotleta s hříbkovou tarhoňou /1a,3,7/                                                                          104,-Kč
5. 150  g Treska pečená na másle a bylinkách s bramborovou kaší /1a,4,7/                                           106-Kč

PÁTEK 22. 1. 2021
        

Polévka:             Kuřecí vývar se strouháním /1a,3,7,9/                                                                                            29,-Kč
1. 120g          Hovězí krk na červeném víně s žemlovým knedlíkem /1a,3,7,12/                                            106,-Kč
2. 150g          Vepřové maso v mrkvi s vařenými bramborami /1a,7/                                                               104,-Kč
3.     150g          Jelítkový prejt s lepenicí /1a,3,10/                                                                                                  102,-Kč 
4. 150g          Krůtí nudličky s hlívou ústřičnou na bílém víně s jasmínovou rýží /1a,7,12/                          104,-Kč
5      350g          Těstovinový salát s kuřecím masem /1a,3,7/                                                                                102,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


