
TEPLÁ STRAVA

Číslo alergenu 30. týden   od 26.07.2021          do    30.07.2021
PONDĚLÍ          1,2,3,6,7,9,14          Brokolicová s vejci

1,3,7,9,10              1.jídlo: Vepřový plátek na houbách, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Špagety s milánskou masovou směsí (h.maso,papriky,pomodoro,bazalka,česnek), strouhaný sýr 

1,3,14                    3.jídlo: Vepřové nudličky ŠANGHAJ (v.kýta,zelí bílé,pórek,kápie,zázvor), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Srbská vaječná omeleta (šunka,paprika,rajče), brambory, červená řepa

1,3,14                    5.jídlo: Povidlové bramborové taštičky s cukrem, káva 2v1

1,3,14                   6.jídlo: Farářovo tajemství (v.pečeně,salám,cibule,sýr), brambory, zeleninová obloha

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Pečené kuře 1/2, bramborová kaše

ÚTERÝ              1,2,3,6,7,9,14       Kuřecí se zeleninou a strouháním

1,3,7,9,10              1.jídlo: Pečené kuřecí stehno (kmín,česnek,slanina), dušené červené zelí, bramborový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Rizoto pražského uzenáře (steril.žampióny,kápie,slanina,uzené), strouhaný sýr, okurka

1,3,14                    3.jídlo: Pikantní paprikáš z vepřového masa s klobásou,  těstoviny

1,3,14                    4.jídlo: Pečená vepřová krkovice  se šťávou, fazolové lusky na kyselo s bešamelem, brambory

1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát (rajče,okurka,čínské zelí,paprika) s uzeným masem (kýta),francouzský dip, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, 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 játrovou rýží

1,3,7,9,10              1.jídlo: Znojemská hovězí pečeně (slanina,okurky), rýže

1,3,7,14                 2.jídlo: Smažený mletý karbanátek (majoránka,česnek,cibulka), brambory, okurka

1,3,14                    3.jídlo: Papriková klobása, hrachová kaše s cibulkou, okurka

1,3,14                    4.jídlo: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

1,3,14                    5.jídlo: Svačinový ruský BORŠČ (H+V maso,zelenina,brambory,č.řepa,uzené,zelí bílé), chléb

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak s brokolicí a sýrem, hranolky, 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 Zelná bílá s bramborem

1,3,7                      1.jídlo: Pikantní vepřové kostky (papriky,feferonky), bramborový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Domácí sekaná se šťávou, bramborová kaše, okurka 

1,3,14                    3.jídlo: Zapečené neapolské nudle (v.plec,uzené,zelenina,kečup), okurka

1,3,14                    4.jídlo: Vepřová játra na cibulce (slanina), rýže

1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Kuřecí ražniči (kuřecí maso, cibule,paprika,slanina), štáva , brambory, tatarská omáčka

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 Špenátová s vejcem a šunkou

1,3,7,10                 1.jídlo: Segedínský vepřový guláš (kysané zelí,česnek,smetana), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Vepřová čína s drůbežími játry (zelí bílé,pórek,sojová omáčka,žampióny,bílé víno), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Kuřecí prsa na smetaně (zeleninový základ,divoké koření,smetana), houskový knedlík

1,3,14                    4.jídlo: Pikantní srbské vepřenky (paprika,rajče,česnek,feferony), brambory

1,3,14                    5.jídlo: Bramborové šišky s mákem, bílá káva

1,3,9,14                6.jídlo: Smažený kuřecí řízek, 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 30. týden   od 26.07.2021          do    01.08.2021

PONDĚLÍ                  

1,3,7,9,10              1.jídlo: Hovězí guláš s cibulí (česnek,majoránka), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Steak z vepřové krkovice se šťávou, brambory, tatarská omáčka

1,3,14                    3.jídlo: Dunajská masová směs (H+V maso,slanina,klobása,žampióny), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Špekáčky na černém pivě (cibule,paprika,kečup), chléb 

1,3,14                    5.jídlo: Lívanečky s džemem a skořicovým cukrem , jogurt

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

1,3,14                    7.jídlo: Pečené krůtí kostky ve vlastní šťávě (cibule,česnek,kmín), listový špenát, bramborový knedlík

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 plátek na houbách, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Špagety s milánskou masovou směsí (h.maso,papriky,pomodoro,bazalka,česnek), strouhaný sýr 

1,3,14                    3.jídlo: Vepřové nudličky ŠANGHAJ (v.kýta,zelí bílé,pórek,kápie,zázvor), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Srbská vaječná omeleta (šunka,paprika,rajče), brambory, červená řepa

1,3,14                    5.jídlo: Povidlové bramborové taštičky s cukrem, káva 2v1

1,3,14                   6.jídlo: Farářovo tajemství (v.pečeně,salám,cibule,sýr), brambory

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

1,3,7,9,10,14  SPECIÁL 8.jídlo: Pečené kuře 1/2, bramborová kaše

STŘEDA             
1,3,7,9,10              1.jídlo: Pečené kuřecí stehno (kmín,česnek,slanina), dušené červené zelí, bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Rizoto pražského uzenáře (steril.žampióny,kápie,slanina,uzené), strouhaný sýr, okurka
1,3,14                    3.jídlo: Pikantní paprikáš z vepřového masa s klobásou, těstoviny
1,3,14                    4.jídlo: Pečená vepřová krkovice  se šťávou, fazolové lusky na kyselo s bešamelem, brambory
1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát (rajče,okurka,čínské zelí,paprika) s uzeným masem (kýta),francouzský dip, pečivo

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

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí prsa s těstovinami a špenátem (smetana,česnek,olivový olej)

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: Znojemská hovězí pečeně (slanina,okurky), rýže
1,3,7,14                 2.jídlo: Smažený mletý karbanátek (majoránka,česnek,cibulka), brambory, okurka
1,3,14                    3.jídlo: Papriková klobása, hrachová kaše s cibulkou, okurka
1,3,14                    4.jídlo: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
1,3,14                    5.jídlo: Svačinový ruský BORŠČ (H+V maso,zelenina,brambory,č.řepa,uzené,zelí bílé), chléb
1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak s brokolicí a sýrem, hranolky

1,3,14                    7.jídlo: Vepřové nudličky ve vlastní šťávě, zámecká zelenina na másle, brambory

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: Pikantní vepřové kostky (papriky,feferonky), bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Domácí sekaná se šťávou, bramborová kaše, okurka 
1,3,14                    3.jídlo: Zapečené neapolské nudle (v.plec,uzené,zelenina,kečup), okurka
1,3,14                    4.jídlo: Vepřová játra na cibulce (slanina), rýže
1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Kuřecí ražniči (kuřecí maso, cibule,paprika,slanina), štáva , brambory, tatarská omáčka

1,3,14                    7.jídlo: Penne s rajčatovo houbovou omáčkou a mletým hovězím masem (rajče,protlak,houby,česnek,oregáno), str.sýr

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: Pikantní vepřové kostky (papriky,feferonky), bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Domácí sekaná se šťávou, bramborová kaše, okurka 
1,3,14                    3.jídlo: Zapečené neapolské nudle (v.plec,uzené,zelenina,kečup), okurka
1,3,14                    4.jídlo: Vepřová játra na cibulce (slanina), rýže
1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Kuřecí ražniči (kuřecí maso, cibule,paprika,slanina), štáva , brambory, tatarská omáčka

1,3,14                    7.jídlo: Penne s rajčatovo houbovou omáčkou a mletým hovězím masem (rajče,protlak,houby,česnek,oregáno), str.sýr

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: Pikantní vepřové kostky (papriky,feferonky), bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Domácí sekaná se šťávou, bramborová kaše, okurka 
1,3,14                    3.jídlo: Zapečené neapolské nudle (v.plec,uzené,zelenina,kečup), okurka
1,3,14                    4.jídlo: Vepřová játra na cibulce (slanina), rýže
1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Kuřecí ražniči (kuřecí maso, cibule,paprika,slanina), štáva , brambory, tatarská omáčka

1,3,14                    7.jídlo: Penne s rajčatovo houbovou omáčkou a mletým hovězím masem (rajče,protlak,houby,česnek,oregáno), str.sýr

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


