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Pondělí
Polévka

VEG

Špenátová polévka

(špenát, brambory, cibule, smetana, česnek )

Menu 1

KINDERGARDEN

Krůtí guláš s těstovinami

( krůtí maso, mouka, smetana, mletá paprika, cibule, těstoviny )

Menu 2

Lilkovo rajčatová masala s rýží

(cibule, lilek, kurkuma, koriandr, česnek, rajčata, rýže)

Menu 3

Thajské Hovězí maso s brokolicí a rýží

(hovězí maso, brokolice, česnek, sójová omáčka, rybí omáčka, bramborový škrob, zázvor,
rýže)

ALLERGY FREE*

Krůtí guláš s rýží

( krůtí maso, mletá paprika, cibule,rýže, rýžová mouka )

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Úterý
Polévka

Kuřecí vývar s těstovinou

( celer, mrkev, cibule, petržel, těstoviny, kuřecí maso)

Main 1

KINDERGARDEN

Indické máslové kuřecí kari s rýží

(kuřecí maso , jogurt, zázvor, česnek, máslo , garam masala, rajčata, šafrán, bobkový list,
rýže)

Main 2

VEG

Zeleninový casserole a pita chléb

( zelenina, bílé a červené fazole, sojová omáčka, máslo, bylinky, pita chléb )

Main 3

Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušené zelí

(vepřové maso, cibule, mouka, mléko, česnek, kmín, vejce, zelí, cukr, houskový knedlík )

ALLERGY FREE*

Zeleninový casserole s rýží

( zelenina, bílé a červené fazole, sojová omáčka, máslo, bylinky, rýže)

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Středa
Polévka

VEG

Polévka z červené čočky a cizrny

(cizrna, červená čočka, cibule, rajčata, koriandr )

Main 1

KINDERGARDEN

Kuřecí gyros s tzaziky and pitta

(kuřecí maso, koření, okurka, smetana , pita chléb )

Main 2

VEG

Těstoviny s krémovo cuketovou omáčkou

(těstoviny, smetana, cibule, máslo, cuketa )

Main 3

Vepřová sekaná s bramborovou kaši a kyselou okurkou

(vepřové maso, cibule, česnek, majoránka, vejce, strouhanka, mouka, brambory, mléko,
máslo, zelenina)

ALLERGY FREE*

Vepřové rizoto a kyselá okurka

(vepřové maso, mrkev, hrášek, petržel, cibule, rajčata, okurka)

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Čtvrtek
Polévka

VEG

Mrkvovo batátový krém

(mrkev, batáty, cibule, máslo,smetana )

Main 1

KINDERGARDEN

Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší a kukuřice

(vepřové maso , mouka, vejce, strouhanka , brambory , mléko, máslo , kyselá kukuřice)

VEG

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

( mouka, droždí, vejce, vanilkový pudink, mléko )

Main 3

Rybí placičky s cuketovo rajčatovým bulgurem, květákový dip

( treska, bylinky, cukety, rajčata , bulgur, květák, vinný ocet, hořčice , kmín)

ALLERGY FREE*

Hovězí guláš s fazolemi, zeleninou a rýží

(Hovězí maso, mletá paprika, cibule, rýže, fazole)

Main 2

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Pátek
Polévka

VEG

Bílá zelná polévka

(bílé zelí, cibule, česnek, mouka, smetana )

Main 1

KINDERGARDEN

Boloňské špagety

(těstoviny , hovězí maso, rajčata, cibule, mrkev, česnek, celer, rajčata, bobkový list)

Main 2

VEG

Bramborový koláč s červenou řepou

(brambory, balkánský sýr, smetana, červená řepa )

Main 3

Čínské vepřové maso se zeleninou a rýží

(vepřové maso, zázvor , sójová omáčka,bramborový škrob , cibule, pórek, paprika, rýže)

ALLERGY FREE*

Boloňské GF špagety

(GF těstoviny, hovězí maso, rajčata, cibule, mrkev, česnek, celer , rajčata, bobkový list)

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Linecké kolečko

* suitable for intolerance to three main allergens (gluten, lactose and eggs)

