
 

Týdenní menu 23. 5. -27. 5. 2022
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 23. 5. 2022
Polévka:              Cibulová s krutony a sýrem /1a,3,7/                                                                                                35,-Kč
1.      120g            Znojemská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem /1a,3,7,10/                                              133,-Kč
2.      150g           Krůtí prso na paprice s jasmínovou rýží /1a,7/                                                                            131,-Kč
3.      150g           Přírodní kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem s bramborovou kaší /1a,7/                             131,-Kč
4.      150g           Grilovaná krkovice se sázeným vejcem a americkými bramborami /1a,3/                            131,-Kč
5.      150g           Filírovaný kuřecí steak s pikantním kuskusem /1a/                                                                    125,-Kč
6.      200g           Brokolicové placičky s bramborovou kaší /1a,3,7/                                                                     119,-Kč 

ÚTERÝ 24.5. 2022
Polévka:              Pórková s vejcem /1a,3,7/                                                                                                                35,- Kč
1.      120g           Hovězí guláš s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                                            133,-Kč
2.      150g           Pikantní kuřecí nudličky se zeleninou a jasmínovou rýží /1a/                                                  128,-Kč
3.      150g           Plněná vepřová kotleta anglickou slaninou a camembertem s opečenými bramb. /1a,7/  131,-Kč
4.      150g           Kuřecí roláda plněná anglickou slaninou a špenátem s bramborovou kaší /1a,7/                131,-Kč
5.      350g           Špagety carbonara /1a,3,7/                                                                                                            126,-Kč
6.      350g           Jáhlové rizoto se zeleninou a balkánským sýrem /7/                                                                 119,-Kč

STŘEDA 25.5.2022
Polévka: Drůbeží vývar s kapáním /1a,3,7,9/                                                                                                 35,-Kč
1. 150 g Plněný zelný list v rajské omáčce s houskovým knedlíkem /1a,3,7,9/                                      133,-Kč
2. 350 g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem s dušeným zelím /1a,3,7/                               133-Kč
3. 150 g Kuřecí medailonky s omáčkou z modrého sýra a hranolky /1a,7/                                            131,-Kč
4. 150 g Čevabčiči s vařenými bramborami, hořčicí a cibulí /1a,3,7,10/                                                128,-Kč
5. 350 g         Špagety s kuřecím masem, zeleninou a sušenými rajčaty na bílém víně /1a,3,7,12/           131,-Kč
6. 150  g         Sójové nudličky po čínsku s jasmínovou rýží /1a,6/                                                                    119,-Kč

ČTVRTEK 26.5.2022
Polévka: Bílá zelná s klobásou /1a,7,10/                                                                                                          35,-Kč
1. 120 g Hovězí pečeně na slanině s jasmínovou rýží /1a/                                                                        133,-Kč
2. 150 g Kuřecí řízečky v sezamové strouhance s rakouským bramborovým salátem /1a,3,7/          131,-Kč
3. 150 g Pikantní zvěřinové nudličky s houbami a bramboráčky /1a,3,7/                                              133,-Kč
4. 150 g Pečená sekaná s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                         129,-Kč
5. 350g Zapečené šunkofleky s kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                                                  125,-Kč
6. 350g           Bezlepkové špagety aglio olio                                                                                                         131,-Kč

PÁTEK 27.5.2022
Polévka: Tomatová s rýží /1a/                                                                                                                            35,-Kč
1. 150 g Segedínský guláš s houskovým knedlíkem /1a,3,7,10/                                                               131,-Kč
2.     120 g          Hovězí nudličky na pórku s jasmínovou rýží /1a,7/                                                                     133,-Kč
3. 150 g Krůtí plátek se smetanovými bramborami /1a,7/                                                                       131,-Kč
4. 350 g Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, kyselá okurka /7,10/                                                      125,-Kč
5. 150  g Pečená vepřová krkovice se zadělávanou kapustou a vařenými bramborami /1a,7/           133,-Kč
6. 350g           Zapečené brambory se zeleninou a bešamelem /1a/                                                                119,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


