
TEPLÁ STRAVA

Číslo alergenu 31. týden   od 02.08.2021          do    06.08.2021
PONDĚLÍ          1,2,3,6,7,9,14          Krupicová s vejci a zeleninou

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

1,3,7,14                 2.jídlo: Indické rizoto (v.plec,kukuřice,ster.žampióny,kari,arašídy,chilli,kokos,skořice), mrkvový salát

1,3,14                    3.jídlo: Špagety s mletým v.masem (v.plec,pomodoro,cibule,bazalka,oregáno,papriky,česnek), str.sýr

1,3,14                    4.jídlo: Smažený řízek z uzené moravské kýty, brambory, tatarská omáčka

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

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak s chřestem a sýrem, hranolky, 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       Rajská s těstovinou

1,3,7,9,10              1.jídlo: Hovězí maso na česneku, špenát, bramborový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Masová směs (kuřecí,vepřové a uzené maso,papriky,pórek,žampióny), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Pečená vepřová krkovička, zadělávaná kapusta se slaninou, brambory

1,3,14                    4.jídlo: Květákový mozeček s kudrnkou, brambory, okurkový salát

1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát s vejcem, olivami a tuňákem (rajče,okurka,papriky,vejce,olivy), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Čertovy vepřové jazýčky (v.plec,protlak,feferonky,kapie,rajčata), rýže

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     Kapustová s rýží a zeleninou

1,3,7,9,10              1.jídlo: Smažený sekaný holandský řízek se sýrem, brambory, okurka

1,3,7,14                 2.jídlo: Pečené kuřecí stehno (kmín,česnek,slanina), dušené červené zelí, bramborový knedlík

1,3,14                    3.jídlo: Mexická fazolová směs s klobásou (3 druhy fazolí,kukuřice,feferonky), chléb

1,3,14                    4.jídlo: Bavorské vdolečky s povidly a tvarohem, čaj

1,3,14                    5.jídlo: Těstovinový salát se šunkou a zeleninou (rajčata,paprika,okurka), jogurtový dip, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Špikovaná hovězí pečeně na slanině, rýže 

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 Gulášová s bramborem

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

1,3,7,14                 2.jídlo: Pikantní vepřový flamendr (křen,papriky,pivo,kečup,feferonky,cibule), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Smažené kuřecí krokety, brambory, tatarská omáčka

1,3,14                    4.jídlo: Zapečené těstoviny se šunkou, okurkou, rajčaty a sýrem, okurka

1,3,14                    5.jídlo: Pochoutkový salát (uzenina,okurky,vejce,cibule,hrášek,majonéza), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Pečená kuřecí čtvrtka  se šťávou, bramborová kaše, kompot

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 Fazolová bílá

1,3,7,10                 1.jídlo: Debrecínský hovězí guláš (párek,sladká paprika,cibule), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Ostré kuřecí  KUNG PAO (pórek,solamyl,arašídy), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Těstoviny alla CAMPAGNOLA (uzené,česnek,kudrnka,slanina), zelný salát s okurkou

1,3,14                    4.jídlo: Flautas z hovězího masa (papriky,kukuřice,chilli,červené fazole), chléb

1,3,14                    5.jídlo: Zapečené palačinky s tvarohem , káva 2v1

1,3,9,14                6.jídlo: Smažený kuřecí řízek, brambory, 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 31. týden   od 02.08.2021          do    08.08.2021

PONDĚLÍ                  

1,3,7,9,10              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, pitíčko

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

1,3,14                    7.jídlo: Cizrnový salát s tuňákem (jarní cibulka,vejce,ledový salát,citron,pepř), pečivo

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

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

1,3,7,14                 2.jídlo: Indické rizoto (v.plec,kukuřice,ster.žampióny,kari,arašídy,chilli,kokos,skořice), mrkvový salát

1,3,14                    3.jídlo: Špagety s mletým v.masem (v.plec,pomodoro,cibule,bazalka,oregáno,papriky,česnek), str.sýr

1,3,14                    4.jídlo: Smažený řízek z uzené moravské kýty, brambory, tatarská omáčka

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

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak s chřestem a sýrem, hranolky

1,3,14                    7.jídlo: Filé po cigánsku (rajčata,cibule,paprika,česnek,kečup,kari,oliv.olej), rýže

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

STŘEDA             
1,3,7,9,10              1.jídlo: Hovězí maso na česneku, špenát, bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Masová směs (kuřecí,vepřové a uzené maso,papriky,pórek,žampióny), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Pečená vepřová krkovička, zadělávaná kapusta se slaninou, brambory
1,3,14                    4.jídlo: Květákový mozeček s kudrnkou, brambory, okurkový salát
1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát s vejcem, olivami a tuňákem (rajče,okurka,papriky,vejce,olivy), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Čertovy vepřové jazýčky (v.plec,protlak,feferonky,kapie,rajčata), rýže

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí roláda s listovým špenátem, bramborová kaše

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: Smažený sekaný holandský řízek se sýrem, brambory, okurka
1,3,7,14                 2.jídlo: Pečené kuřecí stehno (kmín,česnek,slanina), dušené červené zelí, bramborový knedlík
1,3,14                    3.jídlo: Mexická fazolová směs s klobásou (3 druhy fazolí,kukuřice,feferonky), chléb
1,3,14                    4.jídlo: Bavorské vdolečky s povidly a tvarohem, pitíčko
1,3,14                    5.jídlo: Těstovinový salát se šunkou a zeleninou (rajčata,paprika,okurka), jogurtový dip, pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Špikovaná hovězí pečeně na slanině, rýže 

1,3,14                    7.jídlo: Paela s kuřecím masem, zeleninou a mořskými plody

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: Myslivecká hovězí pečeně na smetaně (okurka,slanina,cibule,kudrnka), houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Pikantní vepřový flamendr (křen,papriky,pivo,kečup,feferonky,cibule), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Smažené kuřecí krokety, brambory, tatarská omáčka
1,3,14                    4.jídlo: Zapečené těstoviny se šunkou, okurkou, rajčaty a sýrem, okurka
1,3,14                    5.jídlo: Pochoutkový salát (uzenina,okurky,vejce,cibule,hrášek,majonéza), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Pečené kuřecí stehno  se šťávou, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí nudličky s gyros kořením, rýže

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: Myslivecká hovězí pečeně na smetaně (okurka,slanina,cibule,kudrnka), houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Pikantní vepřový flamendr (křen,papriky,pivo,kečup,feferonky,cibule), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Smažené kuřecí krokety, brambory, tatarská omáčka
1,3,14                    4.jídlo: Zapečené těstoviny se šunkou, okurkou, rajčaty a sýrem, okurka
1,3,14                    5.jídlo: Pochoutkový salát (uzenina,okurky,vejce,cibule,hrášek,majonéza), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Pečené kuřecí stehno  se šťávou, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí nudličky s gyros kořením, rýže

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: Myslivecká hovězí pečeně na smetaně (okurka,slanina,cibule,kudrnka), houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Pikantní vepřový flamendr (křen,papriky,pivo,kečup,feferonky,cibule), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Smažené kuřecí krokety, brambory, tatarská omáčka
1,3,14                    4.jídlo: Zapečené těstoviny se šunkou, okurkou, rajčaty a sýrem, okurka
1,3,14                    5.jídlo: Pochoutkový salát (uzenina,okurky,vejce,cibule,hrášek,majonéza), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Pečené kuřecí stehno  se šťávou, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí nudličky s gyros kořením, rýže

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


