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1.2.Pondělí   

Polévka   
Hráškový krém/1,7 hrášek*mléko*smetana*mouka*máslo*muškátový květ   

Kuřecí Kung Pao, jasmínová rýže/5,6   
 kuřecí prsa*arašídy*pórek*Kikkoman sójová omáčka*jasmínová rýže*cibule*červená paprika*balsamico ocet tmavý   

2.2.Úterý   

Polévka  
Zeleninová s žampióny a bulgurem/1,7,9   
mrkev*celer*petržel*brambory*cibule*žampiony*bulgur   
Rybí filé s medovo-hořčičnou omáčkou, pažitkový brambor/1,4,7,10 
VEGETARIAN  rybí filé*citrónová 

šťáva*pórek*olej*sůl*pepř*med*hořčice*brambory*mouka   

3.2.Středa   

Polévka   
Hrachová /7 žlutý hrách*cibule*česnek* majoránka *smetana  

Karlovarský vepřový guláš, celozrnný knedlík/1,3,7   
vepřová kýta*cibule*paprika mletá*smetana*celozrnná mouka*kvasnice*vejce*mléko   

4.2.Čtvrtek   

Polévka   
Kuřecí vývar s nudlemi /1,3,9 *kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky*nudle   

Burgundské dušené hovězí se šťouchaným bramborem /1,7,9   
 hovězí maso*olej*pepř*slanina*mrkev*celer*cibule*česnek*rajčatový protlak*víno*máslo*bylinky*brambory   

 

5.2.Pátek   

Polévka  
Zelňačka s bramborem/1,7 cibule*brambory* v. kýta*zelí*smetana*mléko*paprika sladká*mouka  

Pasta PUNTTANESCA, mozzarella/1,3,7 VEGETARIAN   
těstoviny*cibule*bylinky*rajčata*olivy*sýr mozzarella   

 

 



 

 

 

 

 

8.2.Pondělí   

Polévka   
Krémová květáková/1,7 květák*mléko*smetana*cibule*mouka*máslo*bylinky  

Indické máslové kuře, rýže basmati /1,7,11   
kuřecí maso*cibule*máslo*citrón*česnek*zázvor*garam masala*jogurt*koriandr*protlak*smetana*bylinky*rýže basmati*černý  

9.2.Úterý   

Polévka   
Zeleninová se špeclemi/1,3,9 květák*mrkev*hrášek*celer*špecle  

 Žemlovka s jablky, tvarohem a datlovým sirupem/ 1,3,7 
VEGETARIAN  veka*vejce*mléko*tvaroh*rozinky*datlový sirup  

10.2.Středa   

Polévka   
Hrstková /7,9 cibule*česnek*hnědá a červená čočka*mrkev*celer*fazole*hraška*smetana   

Krůtí ala bažant, tarhoně /1,3   
krůtí prsa*divoké koření*česnek*cibule*nové koření*slanina*máslo*těstoviny tarhoně*   

 

11.2.Čtvrtek   

Polévka   
Hovězí vývar s rýží/9 hovězí maso *cibule* mrkev*celer*petržel*rýže parboiled  

Gnocchi s vepřovou panenkou a sušenými rajčaty /1,3,7   
Brambory*mouka*vejce*vepřová panenka*sušená rajčata*cibule*smetana*bylinky*   

12.2.Pátek   

Polévka   
Bramborová s čočkou Beluga/1,7,9 *brambory*čočka beluga*cibule*mrkev*celer*petržel*mouka  

Koprová omáčka s vejcem a bramborem/1,3,7 VEGETARIAN   
kopr*mléko*smetana*mléko*mouka*vejce*brambor   

 

15.2.Pondělí  

Polévka   
Mrkvičkový krém/1,7,9 mrkev*petržel*celer*cibule*zázvor*mléko*smetana   

Kuřecí řízečky, bramborová kaše /1,3,7 kuřecí 

prsa*mouka*vejce*strouhanka*brambor*máslo*mléko Nekalibrováno, různá velikost – 
dodáváno na kusy !!!   

 



 

 

 

 

 

 

16.2.Úterý   

Polévka   
Zeleninová s kroupami/1,7,9 květák*mrkev*hrášek*celer*kroupy*mléko  

Hovězí Stroganov, divoká rýže /1,7,10   
hovězí maso cibule*máslo*mouka*pepř*smetana*žampióny*hořčice*rajský protlak*divoká a rýže parboiled   

17.2.Středa   

Polévka   
Čočková polévka/1 hnědá čočka*cibule* ocet*cukr* mouka  

Dušená mrkvička s hráškem, vejce, brambory /1,3,7 
VEGETARIAN  Mrkev*hrášek*cibule*smetana*mléko*máslo*mouka*v

ejce*brambory   

18.2.Čtvrtek   

Polévka   
Kuřecí vývar s tarhoní /1,3,9 kuře*cibule*mrkev*celer*bylinky*těstoviny -tarhoně  

Vepřové kostky na paprice, mrkvový houskový knedlík /1,3,7   
 vepřové maso*paprika sladká*smetana*mouka*vajíčko*mrkev   

19.2.Pátek   

Polévka   
Kulajda/1,3,7 brambory*cibule*mléko*smetana*kopr*vejce*houby*koření*mouka  

Krůtí ragů s fazolemi, paboiled rýže /1,7   
Krůtí stehenní maso*cibule*česnek*divoké koření*máslo*mouka*červené fazole*parboiled rýže   

22.2.Pondělí   

Polévka   
 Brokolicová/1,7 brokolice*cibule*smetana*mouka   

Kuřecí se žampióny na smetaně, farfalle/1,3,7   
Kuřecí prsa*cibule*česnek*žampióny*koření*máslo*mouka*mléko*smetana*těstoviny farfalle   

23.2.Úterý   

Polévka   
 Zeleninová s rýží/1,7,9 květák*mrkev*hrášek*celer*rýže parboiled*mouka*mléko   

Švédské masové kuličky, brambory, brusinky /1,3,7,10   
vepřová kýta*cibule*vejce*mouka*hořčice*brambory*brusinky   

 

 

 



 

 

 

 

 

24.2.Středa   

Polévka   
Fazolová /1,7 cibule*mléko*smetana*fazole*česnek*mouka*olej  

Čínské sójové nudličky, jasmínová rýže/ 4,6 VEGETARIAN   
sójové nudličky*solamyl*rybí a sójová omáčka *sweet chilli*pórek*paprika červená*hlávkové zelí*solamyl*rajský 
protlak*rýže   

 

25.2.Čtvrtek   

Polévka   
Hovězí vývar s tarhoní/1,3,7,9 hovězí maso*cibule*mrkev*celer*petržel*tarhoně  

Gnocchi s lososem a špenátem / 1,3,4,7 brambory*vejce*mouka*losos*smetana*listový 

špenát*česnek*cibule  

26.2.Pátek   

Polévka   
Rajská s rýží/1,7 sekaná rajčata*protlak*cibule*máslo*mouka*rýže  

Buchtičky ze špaldové mouky s vanilkovým krémem/1,3,7 VEGETARIAN   
špaldová mouka*vejce*máslo* mléko*cukr*olej*droždí*smetana   

 
 


