
 

Týdenní menu 19. 7. -23. 7. 2021
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 19. 7. 2021  
Polévka:             Krupicová s vejcem /1a,3,7/                                                                                                              29,-Kč
1.       120g        Štěpánská hovězí pečeně houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                         119,-Kč
2.       150g        Cmunda po kaplicku /1a,3,7,10/                                                                                                     114,-Kč
3.       150g        Grilovaná vepřová krkovička s vídeňskou cibulkou a opečenými bramborami /1a/               116,-Kč
4.       150g        Kuřecí medailonky s hříbkovou omáčkou a jasmínovou rýží /1a,7/                                          114,-Kč
5.       150g        Pečené kuřecí stehýnko na pikantním kuskusu se zeleninou /1a/                                             112,-Kč
  

ÚTERÝ 20. 7. 2021  

Polévka: Hrachová s klobásou /1a/                                                                                                                  29,-Kč 
1. 150 g Pečená vepřová krkovice s houskovým knedlíkem a dušeným zelím /1a,3,7,10/                  116,-Kč
2. 150 g Vykostěné kuřecí  stehno s BBQ omáčkou a opečenými bramborami /1a,6/                         114,-Kč
3. 150 g          Holandský řízek s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                       114,-Kč 
4. 150 g Vepřová játra na roštu s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou /1a,7,10/                  112,-Kč
5.     350 g          Špagety carbonara /1a,3,7/                                                                                                             112,-Kč

 STŘEDA 21. 7. 2021 
Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží /1a,3,7,9/                                                                                            29,-Kč 
1. 120 g Hovězí maso v koprové omáčce  s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                          119,-Kč
2. 120 g Biftečky z vepřové panenky v anglické slanině s hranolky /1a,3,7,10/                                     119,-Kč
3. 150 g Pečené kuřecí stehýnko v balsamicové marinádě s rozmarýnovými bramborami /1a/        114,-Kč
4. 350 g Zapečené šunkofleky s kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                                                  112,-Kč
5.     350 g          Smažená brokolice s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou /1a,3,7,10/                      112,-Kč

ČTVRTEK 22. 7. 2021  
Polévka:             Pórková s vejcem /1a,3,7/                                                                                                                  29,-Kč
1. 120 g Burgundská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                   119,-Kč
2.     150 g          Kuřecí nudličky po čínsku s jasmínovou rýží /1a,6/                                                                     114,-Kč
3. 150 g Pikantní masová směs s bramboráčky /1a,3,7/                                                                           114,-Kč
4. 120 g Krůtí roláda  se  špenátem a bramborovou kaší /1a3,7/                                                            116,-Kč
5.     350 g          Krémové rizoto s růžovým zázvorem a kuřecím masem /1a,3,7/                                              112,-Kč

PÁTEK 23. 7. 2021
        

Polévka:             Kuřecí vývar  s masem a nudlemi /1a,3,7/                                                                                     29,-Kč
1. 150 g         Hovězí tokáň s žemlovým knedlíkem /1a,3,7/                                                                               119,-Kč
2. 150 g         Šumavská vepřová plec na hříbkách s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                    116,-Kč
3.     150 g         Kuřecí kapsa se šunkou a  modrým sýrem  s opečenými bramborami /1a,7/                          114,-Kč
4. 150 g         Čevabčiči s vařenými bramborami, hořčicí a cibulí /1a,3,7,10/                                                  112,-Kč
5.     150 g         Wrap s kuřecím masem a  zeleninou, česnekový dip /1a,7/                                                       112,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


