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16. 5. - 20. 5. 2022

Pondělí
Polévka

VEG

Krémová rajčatová polévka s tarhoňou

( smetana , tarhoňa , česnek, mrkev, celer, rajčata, bazalka )

Main 1

KINDERGARDEN

Ovocné knedlíky s tvarohem plněné borůvkami

( mouka, vejce, droždí, ovoce, tvaroh, máslo , cukr, borůvky)

Main 2

VEG

Sojový stroganoff s rýží

( sója, smetana, rajčatový protlak, cibule červená, paprika, kyselé okurky, žampiony,
bramborový škrob, bylinky)

Main 3

Kuřecí nudličky se zeleninou a kukuřičnými nachos

(kuřecí maso, fazole, paprika, kukuřice, kukuřičné nachos)

ALLERGY FREE*

Kuřecí nudličky se zeleninou a kukuřičnými nachos

(kuřecí maso, fazole, paprika, kukuřice, kukuřičné nachos)

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Úterý
Polévka

Krůtí vývar s nudlemi

(krůtí maso, mrkev, celer , cibule, petržel, nudle )

Main 1

KINDERGARDEN

Krůtí Burgr zapečený s čedarem a pečený brambor s kečupem

( pečivo ,krůtí maso,ledový salát,rajče,kyselá okurka,cibule, vejce,mouka, sýr )

Main 2

VEG

Řecká cuketová frittáta s feta sýrem a červenou řepou

(cuketa, cibule, kopr, sýr, máslo , olej, vejce , červená řepa)

Main 3

Sladkokyselé kuřecí maso se zeleninou a Jasmínová rýže

ALLERGY FREE*

Sladkokyselé kuřecí maso se zeleninou a Jasmínová rýže

(kuřecí maso, rýže, paprika, jarní cibulka, rýžový ocet, sojová omáčka, rajčatový protlak ,
cukr, škrob, bylinky)
(kuřecí maso, rýže, paprika, jarní cibulka, rýžový ocet, sojová omáčka , rajčatový protlak ,
cukr, škrob, bylinky)

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Středa
Polévka

VEG

Minestrone

Main 1

KINDERGARDEN

Hovězí po burgundsku s bramborovou kaší

Main 2

VEG

Kokosové curry se zeleninou a rýží

( celer , cibule, cuketa, mrkev, rajčata, olivový olej)
(hovězí maso, bobkový list, brambory, celer , tymián, cibule, mouka , mrkev, rajčata,
houby)
(dýně, cizrna, mrkev, cukr hrásek, sójové klíčky , bambus, koriandr, kokosové mléko ,
kokos , smetana )

Main 3

Pečený tuňák s bramborovou kaší, řapíkatým celerem a kukuřicí

( tuňák , bylinky, mléko , brambory, celer, kukuřice, máslo )

ALLERGY FREE*

Pečený tuňák s bramborovou kaší, řapíkatým celerem a kukuřicí

( tuňák , bylinky, LF mléko, brambory, celer , kukuřice)

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Čtvrtek
Polévka

VEG

Bramboračka

(brambory, celer , cibule, česnek, kmín, majoránka, mouka , mrkev, houby )

Main 1

KINDERGARDEN

Špagety s tomatovo-bazalkovou omáčkou

( těstoviny , rajčata, bazalka, parmazán , olej, česnek )

Main 2

VEG

Špagety s tomatovo-bazalkovou omáčkou

( těstoviny , rajčata, bazalka, parmazán , olej, česnek )

Main 3

Hovězí maso s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem

(hovězí maso, smetana, kopr, vejce, mouka, houska, droždí , mléko )

ALLERGY FREE*

Špagety s tomatovo-bazalkovou omáčkou

(GF těstoviny, rajčata, bazalka, olej, česnek )

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Pátek
Polévka

VEG

Čočková polévka

(čočka, mouka , cibule, česnek, vinný ocet, majoránka )

Main 1

KINDERGARDEN

Jamie Oliver´s curry s krůtím masem a rýží

(krůtí maso, cuketa, paprika, květák, česnek, zázvor, koriandr, rajčata, kokosové mléko,
rajčata, rýže )

Main 2

VEG

Izraelská lilková shashuka s pita chlebem

(lilek, kmín, česnek, olivový olej, paprika, rajčata, vejce, mozzarella, pita chléb )

Main 3

Přírodní holandský řízek s bramborovou kaší

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

ALLERGY FREE*

Jamie Oliver´s curry s krůtím masem a rýží

(krůtí maso, cuketa, paprika, květák, česnek, zázvor, koriandr, rajčata, kokosové mléko,
rajčata, rýže )

Salad bar & selection of cheeses , Sliced baguettes
Dezert

Buchta s povidlovou mřížkou

( mouka, vejce, mléko, povidla, cukr, kakao, škrob)

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

