TÝDEN: 14.06. - 18.06.2021
Drobné změny v menu vyhrazený
Pondělí

14.06.2021

Rajčatová polévka s bazalkou

rajčata, mrkev, celer , cibule, olivový olej, bylinky, česnek
bez lepku, bez laktózy

Menu 1

Kuřecí směs "Sweet and sour" s rýží

kuřecí maso, paprika, rajčata, bambusový výhonek, ocet, olej, sojová
omáčka, jarní cibulka, česnek, škrob, rýže / bez lepku, bez laktózy

Menu 2

Segedinský guláš s houskovým knedlíkem

vepřové maso, zelí, cibule, mouka, olej, smetana, cukr, sladká paprika,
česnek, vejce, droždí
rýže, cibule, cizrna, citronová štáva, česnek, feferonky, kmín, koriandr,
kurkuma, mrkev, olej, račata, zázvor / bez lepku, bez laktózy

Polévka

VEG

/

Menu 3

VEG

Cizrnová chana masala s jasmínovou rýží

Salát

VEG

Zeleninové crudité

VEG

Zeleninový vývar s nudlemi

mrkev, cibule, petržel, celer, bylinky, vaječné nudle / bez laktózy

Menu 1

Krůtí nugety s bramborovou kaší

krůtí maso, vejce, strouhanka, olej, mouka , brambory, mléko, máslo

Menu 2

Boloňské rizoto

rýže, hovězí maso, rajčata, mrkev, celer, cibule, olivový olej, česnek, bylinky,
Parmazán / bez lepku, bez sýra bez laktózy

Peperonata s bulgurem

paprika, bazalka, cibule, česnek, mletá kurkuma, mrkev, olej, petržel, sůl,
bulgur / s rýží bez lepku, bez laktózy

Úterý
Polévka

Menu 3

15.06.2021

VEG, BIO

Těstovinový s kuřecím masem

Salát

Středa
Polévka

16.06.2021
VEG

Menu 1

Pórková polévka s vejcem

pórek, vejce, máslo, bylinky / bez lepku

Kuřecí stroganoff s rýží

kuřecí maso, smetana, houby, paprika, cibule, kyselá okurka, olej, rýže /
bez lepku

Menu 2

BIO

Pečený losos s bylinkami a fazolovým salátem

losos, česnek, bylinky, fazole, sušená rajčata, olivový olej / bez lepku, bez
laktózy

Menu 3

VEG

Zeleninové kari s kuskusem

sezónní zelenina, kokosové mléko, cibule, olej, zázvor, bylinky, Garam
masala, kurkuma, kuskus

Salát

VEG

Míchaný salát se sušenými rajčaty, olivami

Čtvrtek

17.06.2021

Minestrone

rajčata, cuketa, fazole, zelí, mrkev, cibule, celer , olivový olej, těstovina /
bez laktózy

Menu 1

Hovězí pečeně s rajskou omáčkou a těstovinami

hovězí maso, rajčata, cibule, petržel, mrkev, celer, cukr, mouka, olej,
skořice, těstoviny / bez laktózy

Menu 2

Vepřová kotleta, přírodní šťáva a šťouchané brambory

vepřové maso, brambory, cibule, máslo / bez lepku
lilek, cuketa, rajčata, cibule, paprika, olivový olej, česnek, bylinky, rýže
bez lepku, bez laktózy

Polévka

VEG, BIO

Menu 3

VEG

Ratatouille s rýží

Salát

VEG

Řecký salát

Pátek

/

18.06.2021

Polévka
Menu 1
Menu 2

Kuřecí kaldoun

kuřecí maso, smetana, mrkev, petržel, cibule, celer, mouka, těstoviny

Krůtí makhani s rýží

krůtí maso, rýže, cibule, česnek, jogurt, koriandr, koření masala, vinný ocet,
olej, paprika, rajče / bez lepku

Těstoviny s lososem v rajčatové omáčce

těstoviny, rajčata, losos, cibule, olivový olej, bylinky / bez laktózy
sladké brambory, vejce , špenát, ricotta, česnek, smetana / bez lepku

Menu 3

VEG

Frittata ze sladkých brambor se špenátem a ricottou

Salát

VEG

Rýžový salát s pečenou zeleninou

