
TEPLÁ STRAVA

Číslo alergenu 32. týden   od 09.08.2021          do    13.08.2021
PONDĚLÍ          1,2,3,6,7,9,14          Hovězí se zeleninou a drobením

1,3,7,9,10              1.jídlo: Zabijačkový vepřový guláš (játra,ledvinky), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Drůbeží rizoto se zeleninou a hráškem, strouhaný sýr, okurka

1,3,14                    3.jídlo: Česnekové špagety s mletým uz.masem(česnek,tymián,pažitka,pomodoro), strouhaný sýr

1,3,14                    4.jídlo: Domácí bramborový guláš s klobásou, chléb

1,3,14                    5.jídlo: Široké nudle s mákem a cukrem, čaj

1,3,14                   6.jídlo: Vepřový marinovaný steak se šťávou, šťouchaný brambor (slanina,jarní cibulka), 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       Frankfurtská s párkem a bramborem

1,3,7,9,10              1.jídlo: Smažené rybí filé, bramborová kaše, okurkový salát

1,3,7,14                 2.jídlo: Pečené kuřecí stehno na pivě se slaninou, rýže

1,3,14                    3.jídlo: Fazole po bretaňsku s cibulí, uzená kýta, okurka

1,3,14                    4.jídlo: Domácí buchty s tvarohem, mákem a povidly, káva 2v1

1,3,14                    5.jídlo: Lehký těstovinový salát s kuřecím masem (paprika mix,ledový salát,č.zelí,oliv.olej),dip, cerea pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak s ananasem a sýrem, hranolky, rajčatový 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, hráškem a rýží

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

1,3,7,14                 2.jídlo: Smažený mletý karbanátek, bramborová kaše, okurka

1,3,14                    3.jídlo: Ďáblovo potěšení (v.plec,feferony,česnek,hořčice,kečup,cibule), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Šunkofleky s uzeným masem (vejce,sterilovaná okurka,eidam), okurka

1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát s rybím filetem, dip s koprem, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Pečená kuřecí roláda ve vlastní šťávě, rýže, 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 Čočková

1,3,7                      1.jídlo: Mleté masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny

1,3,7,14                 2.jídlo: Staročeské strapačky, moravské zelí (uzené kousky), cibulka

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

1,3,14                    4.jídlo: Pečené krůtí maso na zelenině (kořenová zelenina,divoké koření), brambory

1,3,14                    5.jídlo: Vlašský salát s kukuřicí (brambory,šunkový salám,kukuřice,okurky,cibule,majonéza), pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Žebrácké maso (hořčice,sýr), šťouchaný brambor, okurkový salát

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 Pórková s vejci

1,3,7,10                 1.jídlo: Hovězí guláš s česnekem,feferonkou a majoránkou, houskový knedlík 

1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí nudličky s nivou (smetana,pórek,bešamel), těstoviny

1,3,14                    3.jídlo: Pečená vepřová krkovice ve vlastní šťávě, zelí, brambory

1,3,14                    4.jídlo: Pikantní klobása, nastavovaná kaše (krupky,česnek,majoránka), okurka

1,3,14                    5.jídlo: Bramborové šišky s cukrem a mákem, kompot

1,3,9,14                6.jídlo: Smažený vepřový 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 32. týden   od 09.08.2021          do    15.08.2021

PONDĚLÍ                  

1,3,7,9,10              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

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

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí prsa s hráškovým pyré a mátou (hrášek,mléko,máta) 

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

1,3,7,9,10              1.jídlo: Zabijačkový vepřový guláš (játra,ledvinky), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Drůbeží rizoto se zeleninou a hráškem, strouhaný sýr, okurka

1,3,14                    3.jídlo: Česnekové špagety s mletým uz.masem (česnek,tymián,pažitka,pomodoro), strouhaný sýr

1,3,14                    4.jídlo: Domácí bramborový guláš s klobásou, chléb

1,3,14                    5.jídlo: Široké nudle s mákem a cukrem, pitíčko

1,3,14                   6.jídlo: Vepřový marinovaný steak se šťávou, šťouchaný brambor (slanina,jarní cibulka)

1,3,14                    7.jídlo: Vepřová panenka ve vlastní šťávě, bramborová kaše

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

STŘEDA             
1,3,7,9,10              1.jídlo: Smažené rybí filé, bramborová kaše, okurkový salát
1,3,7,14                 2.jídlo: Pečené kuřecí stehno na pivě se slaninou, rýže
1,3,14                    3.jídlo: Fazole po bretaňsku s cibulí, uzená kýta, okurka
1,3,14                    4.jídlo: Domácí buchty s tvarohem, mákem a povidly, káva 2v1
1,3,14                    5.jídlo: Lehký těstovinový salát s kuřecím masem (paprika mix,ledový salát,č.zelí,oliv.olej),dip, cerea pečivo

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

1,3,14                    7.jídlo: Pečené králičí stehno (česnek,kmín), špenát, bramborový knedlík

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: Moravský vrabec ve vlastní šťávě, kysané zelí, bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Smažený mletý karbanátek, bramborová kaše, okurka
1,3,14                    3.jídlo: Ďáblovo potěšení (v.plec,feferony,česnek,hořčice,kečup,cibule), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Šunkofleky s uzeným masem (vejce,sterilovaná okurka,eidam), okurka
1,3,14                    5.jídlo: Velký zeleninový salát s rybím filetem, dip s koprem, pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Pečená kuřecí roláda ve vlastní šťávě, rýže

1,3,14                    7.jídlo: Krůtí steak se šťávou, ratatouille, 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: Mleté masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
1,3,7,14                 2.jídlo: Staročeské strapačky, moravské zelí (uzené kousky), cibulka
1,3,14                    3.jídlo: Maso dvou barev (v.plec,játra,zelí bílé,pórek,kápie,žampióny), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Pečené krůtí maso na zelenině (kořenová zelenina,divoké koření), brambory
1,3,14                    5.jídlo: Vlašský salát s kukuřicí (brambory,šunkový salám,kukuřice,okurky,cibule,majonéza), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Žebrácké maso (hořčice,sýr), šťouchaný brambor 

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí prsa, baby karotka s kukuřicí, 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: Mleté masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
1,3,7,14                 2.jídlo: Staročeské strapačky, moravské zelí (uzené kousky), cibulka
1,3,14                    3.jídlo: Maso dvou barev (v.plec,játra,zelí bílé,pórek,kápie,žampióny), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Pečené krůtí maso na zelenině (kořenová zelenina,divoké koření), brambory
1,3,14                    5.jídlo: Vlašský salát s kukuřicí (brambory,šunkový salám,kukuřice,okurky,cibule,majonéza), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Žebrácké maso (hořčice,sýr), šťouchaný brambor 

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí prsa, baby karotka s kukuřicí, 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: Mleté masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
1,3,7,14                 2.jídlo: Staročeské strapačky, moravské zelí (uzené kousky), cibulka
1,3,14                    3.jídlo: Maso dvou barev (v.plec,játra,zelí bílé,pórek,kápie,žampióny), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Pečené krůtí maso na zelenině (kořenová zelenina,divoké koření), brambory
1,3,14                    5.jídlo: Vlašský salát s kukuřicí (brambory,šunkový salám,kukuřice,okurky,cibule,majonéza), pečivo
1,3,9,14                6.jídlo: Žebrácké maso (hořčice,sýr), šťouchaný brambor 

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí prsa, baby karotka s kukuřicí, brambory

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


