
 

Týdenní menu 10. 1. -14. 1 . 2022
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 10. 1. 2022  
Polévka:            Tomatová /1a,9/                                                                                                                                    31,-Kč
1.       120g        Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem /1a,3,7,9,10/                                                 125,-Kč
2.       150g        Vykostěné kuřecí stehno na bylinkách se šťouchanými bramborami /1a/                               118,-Kč
3.       150g         Pikantní masová směs s bramboráčky /1a,3,7/                                                                            121,-Kč
4.       150g        Vepřová kotleta plněná anglickou slaninou a sýrem s hranolky /1a,7,10/                               121,-Kč
5.       350g        Penne s kuřecím masem v sýrové omáčce /1a,3,7/                                                                     118,-Kč
  

ÚTERÝ 11. 1. 2022  

Polévka: Šumavská bramboračka /1a,9/                                                                                                          31,-Kč
1. 120 g Frankfurtská hovězí pečeně s jasmínovou rýží /1a/                                                                    125,-Kč
2. 150 g Segedínský guláš s houskovým knedlíkem /1a,3,7,10/                                                               121,-Kč
3. 120 g          Medailonky z vepřové panenky s houbovou omáčkou a opečenými bramborami /1a,7/    123,-Kč
4. 150 g Holandský řízek s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                       121,-Kč
5.     350 g          Špecle s bryndzou a restovanou slaninou /1a,3,7/                                                                     116,-Kč

 STŘEDA 12. 1. 2022 
Polévka: Hovězí vývar s masem a nudlemi /1a,3,7,9/                                                                                   31,-Kč
1. 150 g Vykostěné vepřové koleno s bramborovým knedlíkem a červeným zelím /1a,3,7,10/         123,-Kč
2. 200 g Kuřecí stehno na másle se šťouchanými bramborami /1a,7/                                                    118,-Kč
3. 120 g Hovězí nudličky po stroganovsku s jasmínovou rýží /1a,7,10/                                                  125,-Kč
4. 150 g Jaternicový prejt s lepenicí /1a,10/                                                                                                121,-Kč
5.     350 g          Lilek plněný masovým ragú zapečený balkánským sýrem /1a,7/                                             116,-Kč

ČTVRTEK 13. 1. 2022  
Polévka:              Houbový krém s krutony /1a,3,7/                                                                                                    31,-Kč
1. 150 g Pikantní kančí guláš s žemlovým knedlíkem /1a,3,7/                                                                  125,-Kč
2.     150 g          Trhaná vepřová plec s bramborovým knedlíkem a červeným zelím /1a,3,7,10/                    121,-Kč
3. 150 g Vepřová krkovice se sázeným vejcem a restovanými fazolkami na slanině /1a,3/                 121,-Kč
4. 150 g Kuřecí nudličky s chřestem na bílém víně s jasmínovou rýží /1a,7,12/                                    119,-Kč
5.     350 g          Zapečené makarony se slaninou a sýrem /1a,3,7/                                                                     116,-Kč

PÁTEK 14. 1. 2022
      

Polévka:             Zelná s klobásou /1a,10/                                                                                                                    31,-Kč
1. 120g           Uherská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                          125,-Kč
2. 150g           Pomalu pečená vepřová krkovice s bramborovým knedlíkem a zelím /1a,3,7/                      121,-Kč
3.     150g           Kuřecí játra na cibulce s jasmínovou rýží /1a/                                                                              116,-Kč
4. 150g           Telecí kýta po pražsku se šťouchanými bramborami /1a,3/                                                       121,-Kč
5.     350g           Zeleninový salát s restovanou slaninou, parmazánem a krutony /1a,3,7/                              119,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


