ISP CAFETERIA

TÝDEN: 11.2.-15.2.

www.freshandtasty.cz/isp

Pondělí

Rajčatová polévka s červenou čočkou

rajčata, červená čočka, cibule, olej, smetana , vindaloo pasta

23 CZK

Menu 1

Krůtí guláš s těstovinami

krůtí maso, těstoviny , cibule, česnek, majoránka, mouka, olej, paprika

89 CZK

Menu 2

Thajské hovězí s restovanými nudlemi

hovězí maso, paprika, mrkev, cibule, cuketa, bambusové výhonky, ústřicová
omáčka , olej, cukr, rybí omáčka , bylinky, nudle , zelí, vejce

93 CZK

Polévka 1

VEG

Menu 3

VEG

České vegetariánské rizoto se sýrem a kyselou
okurkou

rýže, rajčata, mrkev, hrášek, kukuřice, celer , cibule, paprika, olej, sýr , kyselá
okurka

80 CZK

Těstoviny

VEG

Farfalle se sýrovou omáčkou

těstoviny , sýr, smetana, máslo, olej

88 CZK

Polévka Rajčatová polévka s červenou čočkou
PK, K, 1. A 2. Menu 1 Krůtí guláš s těstovinou
Dezert Zeleninové crudié
Třída

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Úterý
Polévka

VEG

Menu 1
Menu 2

Menu 3

VEG

Těstoviny

VEG

Zeleninový vývar s rýží

mrkev, cibule, petržel, celer , bylinky, rýže

21 CZK

Indické máslové kari s rýží

kuřecí maso, smetana, rajčata , bílý jogurt , olej, máslo , Vindaloo pasta,
Tandoori masala, Garam masala, zázvor, česnek, rýže

98 CZK

Treska s dušenou zeleninou a šťouchaným
bramborem
Směs kořenové zeleniny a červené čočky s pitta
chlebem

treska, olivový olej, citron, bylinky, sezonní zelenina, brambory , máslo ,
cibule
brambory, mrkev, petržel, červená čočka, olivový olej, Kari mandras, žluté
kari, bylinky, pitta chleba

80 CZK

Penne s paprikovou omáčkou

těstoviny, rajčata, paprika, olej, cibule, sýr , bylinky

86 CZK

Polévka Zeleninový vývar s rýží
PK, K, 1. A 2. Menu 1 Indické máslové kari s rýží
Dezert Yoghurt
Třída

120 CZK

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Středa

Mrkvová polévka s obilninami

mrkev, brambor, cibule, zázvor, bylinky, Vindaloo pasta, kroupy

23 CZK

Menu 1

Sekaná s bramborovou kaší, kyselá okurka

vepřové maso, hovězí maso, cibule, strouhanka, mouka, česnek, olej,
brambory, mléko, máslo ., vejce

88 CZK

Menu 2

Kuřecí nudličky s pórkem v krémové omáčce,
rýžový pilaf

kuřecí maso, pórek, mléko, smetana, máslo , rýže, cibule, olej, paprika,
cuketa

94 CZK

Polévka

VEG

Menu 3

VEG

Cizrnové kari s paprikovým bulgurem

kokosové mléko, mrkev, cizrna, cibule, paprika, olej, rybí omáčka , česnek,
žlutá kari pasta, bulgur

80 CZK

Menu 4

VEG

Buchtičky se šodo

mouka, vejce , droždí, mléko, puding , cukr

89 CZK

těstoviny , lilek, rajčata, olivový olej, česnek, bylinky

84 CZK

Penne alla Norma
VEG
Polévka Mrkvová polévka s obilninami
PK, K, 1. A 2. Menu 1 Treska s dušenou zeleninou a šťouchaným bramborem
Dezert Koláč
Třída
Těstoviny

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

Čtvrtek
Polévka
Menu 1

Menu 2

Krůtí kaldon
Hovězí na česneku se špenátem a bramborovým
knedlíkem
Dvakrát vařené vepřové po čínsku s rýží a
červenou čočkou

krůtí maso, smetana , mrkev, petržel, cibule, celer, mouka

23 CZK

hovězí maso, špenát, cibule, mouka, česnek, brambory, vejce

98 CZK

vepřové maso , olej, paprika, cibule, pórek, fazole, červená čočka, sojová
omáčka, cukr, zázvor, chilli paprička, rýže

89 CZK

Menu 3

VEG

Bramborový koláč s červenou řepou

brambory, červená řepa, jarní cibulka, sýr, máslo , balkánský sýr

80 CZK

Těstoviny

VEG

Těstoviny s krémovou bylinkovou omáčkou

mouka, vejce, smetana, máslo, česnek, bylinky

86 CZK

Bramborová polévka

brambory, cibule, máslo , bylinky, houby, mrkev, petržel, celer, česnek

25 CZK

Menu 1

Vepřový řízek s bramborovou kaší

vepřové maso, vejce, strouhanka, mléko, mouka, máslo, brambory

95 CZK

Menu 2

Znojemská hovězí pečeně

hovězí maso, kyselé okurka, cibule, mouka , olej, pečivo , droždí

91 CZK

Lilkovo-rajčatová masala s rýží

lilek, cibule, rajčata, smetana, olej, zázvor, česnek, skořice, bylinky, chilli
paprička, rýže

80 CZK

Boloňské Špagety

těstoviny, hovězí maso, rajčata, mrkev, celer, cibule, olivový olej, česnek,
bylinky

99 CZK

Polévka Krůtí kaldon
PK, K, 1. A 2. Menu 1 Hovězí na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem
Třída
Dezert Zeleninové crudité

Pátek
Polévka

Menu 3
Těstoviny

VEG

VEG

Polévka Bramborová polévka
PK, K, 1. A 2. Menu 1 Těstoviny Bolognese
Dezert Ovoce
Třída

Každý den je k dispozici rýže jako varianta přílohy.

▶ Ingredients marked with ✻ are in BIO quality

