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masová

Květákové placičky s 

jogurtovým dipem

Květáková se zeleninou

masová

Česneková s uzeninou, 

vejcem a brambory

vegetariánská

TOM KHA GAI / Thajská 

kuřecí s kokosovým mlékem

vegetariánská

pečené brambory se zeleninoušťouchané brambory (A:7)bramborová kaše (A:7)

Krém z červené řepy 

Vegetariánský boršč

masová

Drůbková s nudlemi

vegetariánská

Přírodní kuřecí plátek s 

listový salátek s dresinkem

Slovenské halušky s uzeným 

vepřovým masem a zelí
Štěpánská hovězí pečeně

Pečené kuřecí paličky se 

salátem Coleslaw
Fusilli Calabrese Indické fazolové kari
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Kuřecí Stroganoff

23. - 27. 9. 2019

masová

SVĚTOVÁ KUCHYNĚ

masová

Hrachová s uzeninou

Kuřecí vývar se zeleninou a 

šunkovým svítkem 

vegetariánská

Cuketová polévka s 

bramborem

POLÉVKY

vegetariánská

Zeleninový vývar s 

pažitkovým kapáním 

bramborový (A:1,3) nebo 

houskový knedlík (A:1,3,7)

VEGETARIÁNČESKÁ KUCHYNĚ SPECIALITA ŠÉFKUCHAŘE PASTA

bramborovo-petrželové pyré 

(A:7)

šťouchané brambory (A:7)

Vepřové výpečky s dušeným 

zelím

Grilovaný losos s citrónovou 

omáčkou

Udon nudle stir fry s 

pošírovaným kuřecím 

masem a zeleninou

Smažený sýrový špíz s 

tatarkou

Gnocchi se smetanovou 

omáčkou, čerstvou bazalkou 

a Parmazánem

Hovězí Tacos s rajčatovou 

salsou a zakysanou 

smetanou

Srnčí guláš

hranolkyhouskový knedlík (A:1,3,7)šťouchané brambory s cibulkou 

(A:7)

Alpský knedlík plněný 

povidly s vanilkovou 

omáčkou, mákem a cukrem

Špagety aglio olio con 

peperoncino s tuňákem, 

petrželkou a Pecorinem 

Krůtí kapsa plněná modrým 

sýrem a zeleným chřestem s 

míchaným zeleninovým 

salátem s vinaigrette

Kuřecí roláda s pikantním 

hovězím masem

Smažený holandský řízek s 

karotkovým salátkem

vařené brambory

Marocký kuskus s 

grilovanou zeleninou a 

balkánským sýrem

Krémové rizoto s rajčaty, 

žampióny, olivami 

Parmazánem     

Marinovaná vepřová 

panenka ve sweet chilli 

sauce s ledovým salátem

Smažené kuřecí stehenní 

řízečky se salátem Coleslaw
Hovězí líčka na víně

pečené brambory ve slupcebramborová kaše (A:7)pečené brambory


