
TEPLÁ STRAVA

Číslo alergenu 20. týden   od 17.05.2021          do    21.05.2021
PONDĚLÍ          1,2,3,6,7,9,14          Kapustová se zeleninou a rýží

1,3,7,9,10              1.jídlo: Vepřový guláš (majoránka,česnek,sl.paprika,feferony), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí nudličky ŠANGHAJ (k.maso,zelí,pórek,kápie,zázvor,sojová omáčka), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Špagety "MILANESE" (mleté hovězí,cibule,česnek,papriky,pomodoro), strouhaný sýr 

1,3,14                    4.jídlo: Bitky po Kozácku s hořčicí a cibulí, brambory

1,3,14                    5.jídlo: Palačinky s džemem, ovocem a skořicovým cukrem, bílá káva

1,3,14                   6.jídlo: Smažený květák, brambory, tatarská omáčka

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí se slaninou a cibulkou

ÚTERÝ              1,2,3,6,7,9,14       Čočková

1,3,7,9,10              1.jídlo: Moravský vrabec ve vlastní šťávě, kysané zelí, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Šoférský hovězí guláš(cibule,česnek,kmín,sádlo), těstoviny

1,3,14                    3.jídlo: Smažené rybí filé, bramborová kaše, zelný salát s kapií

1,3,14                    4.jídlo: Kuřecí stehno na paprice, rýže

1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát s balkánským sýrem (rajčata,okurka,paprika), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak se šunkou a zapečeným sýrem, brambory, okurkový salát

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Staročeská bašta(v.krkovice,uzené,kuřecí maso),červené,bílé zelí, houskový,bramborový,špekový knedlík

STŘEDA        1,2,3,6,7,9,14     Hovězí se zeleninou a drožďovou zavářkou 

1,3,7,9,10              1.jídlo: Myslivecká hovězí pečeně na smetaně (okurka,slanina,cibule,kudrnka), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Domácí zabijačkový prejt, kysané zelí, brambory

1,3,14                    3.jídlo: Flautas z hovězího masa (papriky,kukuřice,chilli,červené fazole), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Těstoviny alla CAMPAGNOLA (uzené,česnek,kudrnka,slanina), červená řepa

1,3,14                    5.jídlo: Těstovinový salát se šunkou (černé olivy,rajčata,okurky,papriky), bylinkový dip, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Kuřecí ražniči (k.maso,paprika,červená cibule,slanina), brambory, zeleninová obloha

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Pikantní kuřecí směs(rajčata,paprika,feferonky,chilli,protlak),bramboráčky(6ks)

ČTVRTEK        1,2,3,6,7,9,14 Rajská s těstovinovou rýží

1,3,7                      1.jídlo: Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurka 

1,3,7,14                 2.jídlo: Záhorácký vepřový závitek (zelí kysané,cibule,česnek,slanina), bramborový knedlík

1,3,14                    3.jídlo: Přírodní kuřecí plátek se šťávou, zeleninová rýže(zámecká zelenina)

1,3,14                    4.jídlo: Hrachová kaše s cibulkou,jemný párek, okurka

1,3,14                    5.jídlo: Bramborový salát se šunkou a kukuřicí "SPECIÁL"(cibule,majonéza,hořčice), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Štěpánská hovězí pečeně(irské hovězí zadní,vejce,slanina), rýže

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Smažené "QUATTRO"(vepřové,kuřecí,sýr cihla,hermelín),brambor,tatarská omáčka

PÁTEK               1,2,3,6,7,9,14 Zelná bílá s bramborem

1,3,7,10                 1.jídlo: Hovězí maso na divoko (nové koření,slanina), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Maso dvou barev (v.plec,játra,pórek,zelí bílé,žampióny,kápie), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Zapečené těstoviny se šunkou, hráškem a kápií, okurka 

1,3,14                    4.jídlo: Kuřecí nudličky ve smetanovo-špenátové omáčce, bramborové noky

1,3,14                    5.jídlo: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

1,3,9,14                6.jídlo: Smažený kuřecí řízek v pikantním trojobalu, bramborová kaše, okurka

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Smažené medajlonky z vepřové panenky, bramborový salát
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CHLAZENÁ STRAVA

Číslo alergenu 20. týden   od 17.05.2021          do    23.05.2021

PONDĚLÍ                  

1,3,7,9,10              1.jídlo: Krůtí guláš (feferonky,sl.paprika,protlak,česnek), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Pečená vepřová krkovice se šťávou, kysané zelí, bramborový knedlík

1,3,14                    3.jídlo: Játrové nudličky s křenem (papriky,kečup,chilli), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Uzená moravská kýta se šťávou, fazolové lusky na kyselo (bešamel), brambor

1,3,14                    5.jídlo: Jablková žemlovka s tvarohem, rozinkami a vlašskými ořechy, pitíčko

1,3,14                   6.jídlo: Smažené vepřové medajlonky, bramborová kaše, okurka

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Přírodní kuřecí plátek se šťávou, brambory

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Smažené medajlonky z vepřové panenky, bramborový salát
ÚTERÝ              

1,3,7,9,10              1.jídlo: Vepřový guláš (majoránka,česnek,sl.paprika,feferony), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí nudličky ŠANGHAJ (k.maso,zelí,pórek,kápie,zázvor,sojová omáčka), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Špagety "MILANESE" (mleté hovězí,cibule,česnek,papriky,pomodoro), strouhaný sýr 

1,3,14                    4.jídlo: Bitky po Kozácku s hořčicí a cibulí, brambory

1,3,14                    5.jídlo: Palačinky s džemem, ovocem a skořicovým cukrem, káva 2v1

1,3,14                   6.jídlo: Smažený květák, brambory, tatarská omáčka

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Krůtí játra na víně a bylinkách, rýže 

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí se slaninou a cibulkou

STŘEDA             
1,3,7,9,10              1.jídlo: Moravský vrabec ve vlastní šťávě, kysané zelí, houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Šoférský hovězí guláš(cibule,česnek,kmín,sádlo), těstoviny
1,3,14                    3.jídlo: Smažené rybí filé, bramborová kaše, zelný salát s kapií
1,3,14                    4.jídlo: Kuřecí stehno na paprice, rýže
1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát s balkánským sýrem (rajčata,okurka,paprika), pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak se šunkou a zapečeným sýrem, hranolky

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Hovězí zadní ve vlastní šťávě, brambor

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Staročeská bašta(v.krkovice,uzené,kuřecí maso),červené,bílé zelí, houskový,bramborový,špekový knedlík

ČTVRTEK  
1,3,7                      1.jídlo: Myslivecká hovězí pečeně na smetaně (okurka,slanina,cibule,kudrnka), houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Domácí zabijačkový prejt, kysané zelí, brambory
1,3,14                    3.jídlo: Flautas z hovězího masa (papriky,kukuřice,chilli,červené fazole), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Těstoviny alla CAMPAGNOLA (uzené,česnek,kudrnka,slanina), červená řepa
1,3,14                    5.jídlo: Těstovinový salát se šunkou (černé olivy,rajčata,okurky,papriky), bylinkový dip, pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Kuřecí ražniči (k.maso,paprika,červená cibule,slanina), brambory

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Kuřecí roláda se šťávou, bramborová kaše

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Pikantní kuřecí směs(rajčata,paprika,feferonky,chilli,protlak),bramboráčky(6ks)

PÁTEK          
1,3,7,10                 1.jídlo: Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurka 
1,3,7,14                 2.jídlo: Záhorácký vepřový závitek (zelí kysané,cibule,česnek,slanina), bramborový knedlík
1,3,14                    3.jídlo: Přírodní kuřecí plátek se šťávou, zeleninová rýže(zámecká zelenina)
1,3,14                    4.jídlo: Hrachová kaše s cibulkou,jemný párek, okurka
1,3,14                    5.jídlo: Bramborový salát se šunkou a kukuřicí "SPECIÁL"(cibule,majonéza,hořčice), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Štěpánská hovězí pečeně(irské hovězí zadní,vejce,slanina), rýže

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Pečená krkovice, zadělávaná kapusta(majoránka,česnek,slanina), brambory

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Smažené "QUATTRO"(vepřové,kuřecí,sýr cihla,hermelín),brambor,tatarská omáčka

SOBOTA            
1,3,7,10                 1.jídlo: Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurka 
1,3,7,14                 2.jídlo: Záhorácký vepřový závitek (zelí kysané,cibule,česnek,slanina), bramborový knedlík
1,3,14                    3.jídlo: Přírodní kuřecí plátek se šťávou, zeleninová rýže(zámecká zelenina)
1,3,14                    4.jídlo: Hrachová kaše s cibulkou,jemný párek, okurka
1,3,14                    5.jídlo: Bramborový salát se šunkou a kukuřicí "SPECIÁL"(cibule,majonéza,hořčice), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Štěpánská hovězí pečeně(irské hovězí zadní,vejce,slanina), rýže

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Pečená krkovice, zadělávaná kapusta(majoránka,česnek,slanina), brambory

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Smažené "QUATTRO"(vepřové,kuřecí,sýr cihla,hermelín),brambor,tatarská omáčka

NEDĚLE           
1,3,7,10                 1.jídlo: Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurka 
1,3,7,14                 2.jídlo: Záhorácký vepřový závitek (zelí kysané,cibule,česnek,slanina), bramborový knedlík
1,3,14                    3.jídlo: Přírodní kuřecí plátek se šťávou, zeleninová rýže(zámecká zelenina)
1,3,14                    4.jídlo: Hrachová kaše s cibulkou,jemný párek, okurka
1,3,14                    5.jídlo: Bramborový salát se šunkou a kukuřicí "SPECIÁL"(cibule,majonéza,hořčice), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Štěpánská hovězí pečeně(irské hovězí zadní,vejce,slanina), rýže

1,3,14  FITNESS  7.jídlo: Pečená krkovice, zadělávaná kapusta(majoránka,česnek,slanina), brambory

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Smažené "QUATTRO"(vepřové,kuřecí,sýr cihla,hermelín),brambor,tatarská omáčka


