
 

Týdenní menu 26. 9. -30. 9. 2022
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 26. 9. 2022 
Polévka:              Čočková s klobásou /1a/                                                                                                                    35,-Kč
1.      120g            Maďarský hovězí guláš s houskovým knedlíkem/1a,3,7/                                                          145,-Kč
2.      120g           Vepřová panenka se švestkovou omáčkou a americkými bramborami /1a,7/                       145,-Kč
3.      150g           Orientální kuřecí placičky s bramborovou kaší /1a,3,6,7/                                                         139,-Kč
4.      150g           Kuřecí nudličky na kari s jasmínovou rýží /1a,7/                                                                         139,-Kč
5.      150g           Šumavská vepřová kýta se šťouchanými bramborami se slaninou /1a/                                 136,-Kč
6.      350g           Zeleninové lečo s uzeným tofu /1a,6/                                                                                          126,-Kč 

ÚTERÝ 27.9. 2022 
Polévka:              Frankfurtská /1a/                                                                                                                               35,- Kč
1.      120g           Maďarská hovězí pečeně s jasmínovou rýží /1a/                                                                        145,-Kč
2.      150g           Trhané vepřové maso s houskovým knedlíkem a zelím /1a,3,7,10/                                        139,-Kč
3.      150g           Kachní roláda s mandlovou nádivkou a šťouchanými bramborami /1a,3,4/                         142,-Kč
4.      150g           Vepřová krkovice na grilu s opečenou anglickou slaninou a americkými bramb. /1a/        139,-Kč
5.      350g           Salát Caesar /1a,3,4,7,10/                                                                                                              142,-Kč
6.      200g           Karbanátky z červené řepy  s vařenými bramborami a česnekovým dipem /1a,3,7/           126,-Kč

STŘEDA 28.9.2022
Polévka: Kuřecí vývar s masem a nudlemi /1a,3,7,10/                                                                                  35,-Kč
1. 150 g Hamburská vepřová kýta s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                       139,-Kč
2. 150 g Záhorácký závitek se šťouchanými bramborami /1a,10/                                                            139-Kč
3. 150 g Čínské vepřové nudličky s jasmínovou rýží /1a,6/                                                                       136,-Kč
4. 120 g Kuřecí řízek v sezamové strouhance s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,3,7,10/    139,-Kč
5. 150 g         Treska na másle se zeleninovým kuskusem /1a,4,7/                                                                   142,-Kč
6. 350  g         Chlupaté knedlíky s červeným zelím a restovaným uzeným tofu /1a,3,6,7,10/                     126,-Kč

ČTVRTEK 29.9.2022
Polévka: Bílá zelná /1a,10/                                                                                                                                35,-Kč
1. 2 ks Vařené vejce v koprové omáčce s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                           123,-Kč
2. 150 g Pečená vepřová krkovice s bramborovým knedlíkem a zelím /1a,3,7,10/                               139,-Kč
3. 120 g Kuřecí řízečky v kukuřičné strouhance s bramborovou kaší /1a,3,7/                                       139,-Kč
4. 150 g Pikantní masové nudličky s bramboráčky /1a,3,7/                                                                      139,-Kč
5. 150g Vepřová kotleta na žampionech s jasmínovou rýží /1a/                                                             136,-Kč
6. 350g           Špagety s bazalkovým pestem, slunečnicoými semínky a parmazánem /1a,3,7/                  133-Kč

PÁTEK 30.9.2022
Polévka: Frankfurtská /1a/                                                                                                                                35,-Kč
1. 150 g Myslivecký vepřový guláš s houbami a houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                  139,-Kč
2.     350 g          Špekové knedlíky se zelím a cibulkou /1a,3,7,10/                                                                        123,-Kč
3. 150 g Krůtí plátek s omáčkou z modrého sýra a opečenými bramborami /1a,7/                             142,-Kč
4. 350 g Zapečené šunkafleky s kyselou okurkou /1a,3,7,10/                                                                  136,-Kč
5. 250  g Zapečené palačinky s kuřecím masem, špenátem a sýrem /1a,3,7/                                       136,-Kč
6. 350g           Rýžové nudle se zeleninou a uzeným tofu /1a,6/                                                                       126,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


