
TEPLÁ STRAVA

Číslo alergenu 33. týden   od 16.08.2021          do    20.08.2021
PONDĚLÍ          1,2,3,6,7,9,14          Hovězí se zeleninou a těstovinou

1,3,7,9,10              1.jídlo: Moravská uzená kýta, kysané zelí, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí nudličky ve vlastní šťávě (gyros koření,česnek,cibule,pepř,kečup), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Boloňské špagety (šunka,pomodoro,olivy,rajče,oregáno), strouhaný sýr

1,3,14                    4.jídlo: Vepřové kostky na houbách, houskový knedlík

1,3,14                    5.jídlo: Zapečené široké nudle s tvarohem, rozinkami a ovocem, bílá káva

1,3,14                   6.jídlo: Smažený květák,  brambory, tatarská omáčka, 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       Bramborová s houbami a zeleninou

1,3,7,9,10              1.jídlo: Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka

1,3,7,14                 2.jídlo: Rizoto z vepřového masa a zeleniny, strouhaný sýr, okurkový salát

1,3,14                    3.jídlo: Těstoviny PENNE s kuřecím masem, kapií a brokolicí (bešamel), strouhaný sýr

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

1,3,14                    5.jídlo: Letní zeleninový salát s vepřovým masem (čín.zelí,rajče,okurka,cuketa,cibulka), DIP, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Hovězí plátek na slanině (irské hovězí), houskový knedlík

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     Květáková s vejci

1,3,7,9,10              1.jídlo: Cikánská hovězí pečeně (okurky,rajčata,papriky,cibule,slanina), rýže

1,3,7,14                 2.jídlo: Koprová omáčka, vařené vejce (2 ks), houskový knedlík

1,3,14                    3.jídlo: Bílé fazole na kyselo s cibulkou, pikantní klobása, okurka

1,3,14                    4.jídlo: Domácí zabijačkový prejt, kysané zelí, brambory

1,3,14                    5.jídlo: Kuřecí salát se zeleninou a majonézou, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Smažený královský špíz (kuřecí maso,eidam,uzené maso),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 Ovarová s kroupami a zeleninou

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

1,3,7,14                 2.jídlo: Kovbojská pánev (hovězí maso,červené fazole,kukuřice,protlak), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Vepřová játra ve vlastní šťávě, brambory, tatarská omáčka

1,3,14                    4.jídlo: Pečené kuřecí stehno se šťávou, bramborová kaše, mrkvový salát

1,3,14                    5.jídlo: Krůtí pálivec s klobásou (česnek,feferonky), těstoviny

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní kuřecí steak se šunkou a zapečeným sýrem, hranolky, 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 Kuřecí s těstovinou a zeleninou

1,3,7,10                 1.jídlo: Hovězí kostky  na kmíně, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo:  Vepřový plátek na česneku (kápie,kari,worcester), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Balkánské čevapčiči (3 ks) s  hořčicí a cibulí, brambory

1,3,14                    4.jídlo: Kuřecí steak ve vlastní šťávě, dušená zelenina na másle, brambory

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

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 33. týden   od 16.08.2021          do    22.08.2021

PONDĚLÍ                  

1,3,7,9,10              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

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

1,3,14                    7.jídlo: Hovězí plátek na slanině, bramborová kaše

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

1,3,7,9,10              1.jídlo: Moravská uzená kýta, kysané zelí, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí nudličky ve vlastní šťávě (gyros koření,česnek,cibule,pepř,kečup), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Boloňské špagety (šunka,pomodoro,olivy,rajče,oregáno), strouhaný sýr

1,3,14                    4.jídlo: Vepřové kostky na houbách, houskový knedlík

1,3,14                    5.jídlo: Zapečené široké nudle s tvarohem, rozinkami a ovocem, pitíčko

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

1,3,14                    7.jídlo: Kuřecí závitek ve vlastní šťávě (mleté maso,šunka), rýže

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

STŘEDA             
1,3,7,9,10              1.jídlo: Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka
1,3,7,14                 2.jídlo: Rizoto z vepřového masa a zeleniny, strouhaný sýr, okurkový salát
1,3,14                    3.jídlo: Těstoviny PENNE s kuřecím masem, kapií a brokolicí (bešamel), strouhaný sýr
1,3,14                    4.jídlo: Domácí koláčky s mákem, tvarohem a povidly, káva 2v1
1,3,14                    5.jídlo: Letní zeleninový salát s vepřovým masem (čín.zelí,rajče,okurka,cuketa,cibulka), DIP, pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Hovězí plátek na slanině (irské hovězí), houskový knedlík

1,3,14                    7.jídlo: Dušené rybí filé na kmíně, 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: Cikánská hovězí pečeně (okurky,rajčata,papriky,cibule,slanina), rýže
1,3,7,14                 2.jídlo: Koprová omáčka, vařené vejce (2 ks), houskový knedlík
1,3,14                    3.jídlo: Bílé fazole na kyselo s cibulkou, pikantní klobása, okurka
1,3,14                    4.jídlo: Domácí zabijačkový prejt, kysané zelí, brambory
1,3,14                    5.jídlo: Kuřecí salát se zeleninou a majonézou, pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Smažený královský špíz (kuřecí maso,eidam,uzené maso),brambory,tatarská omáčka

1,3,14                    7.jídlo: Hovězí plátek na česneku s listovým špenátem, bramborový knedlík

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: Záhorácký závitek (kysané zelí,česnek,slanina), bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Kovbojská pánev (hovězí maso,červené fazole,kukuřice,protlak), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Vepřová játra ve vlastní šťávě, brambory, tatarská omáčka
1,3,14                    4.jídlo: Pečené kuřecí stehno se šťávou, bramborová kaše, mrkvový salát
1,3,14                    5.jídlo: Krůtí pálivec s klobásou (česnek,feferonky), těstoviny
1,3,9,14                6.jídlo: Přírodní kuřecí steak se šunkou a zapečeným sýrem, hranolky

1,3,14                    7.jídlo: Vepřové nudličky ve vlastní šťávě, dušená zámecká zelenina, 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: Záhorácký závitek (kysané zelí,česnek,slanina), bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Kovbojská pánev (hovězí maso,červené fazole,kukuřice,protlak), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Vepřová játra ve vlastní šťávě, brambory, tatarská omáčka
1,3,14                    4.jídlo: Pečené kuřecí stehno se šťávou, bramborová kaše, mrkvový salát
1,3,14                    5.jídlo: Krůtí pálivec s klobásou (česnek,feferonky), těstoviny
1,3,9,14                6.jídlo: Přírodní kuřecí steak se šunkou a zapečeným sýrem, hranolky

1,3,14                    7.jídlo: Vepřové nudličky ve vlastní šťávě, dušená zámecká zelenina, 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: Záhorácký závitek (kysané zelí,česnek,slanina), bramborový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Kovbojská pánev (hovězí maso,červené fazole,kukuřice,protlak), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Vepřová játra ve vlastní šťávě, brambory, tatarská omáčka
1,3,14                    4.jídlo: Pečené kuřecí stehno se šťávou, bramborová kaše, mrkvový salát
1,3,14                    5.jídlo: Krůtí pálivec s klobásou (česnek,feferonky), těstoviny
1,3,9,14                6.jídlo: Přírodní kuřecí steak se šunkou a zapečeným sýrem, hranolky

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

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


