
TEPLÁ STRAVA

Číslo alergenu 34. týden   od 23.08.2021          do    27.08.2021
PONDĚLÍ          1,2,3,6,7,9,14          Zeleninová s vejci

1,3,7,9,10              1.jídlo: Vepřové maso allá bažant (nové koření,bobkový list,pepř), houskový knedlík

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

1,3,14                    3.jídlo: Těstovinová pánev s mletým kuřecím masem (pomodoro,paprika,rajče,olivový olej), strouhaný sýr

1,3,14                    4.jídlo: Vepřová játra a ledvinky na cibulce, rýže

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

1,3,14                   6.jídlo: Marinovaný vepřový plátek ve vlastní šťávě, bramborová kaše, 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       Skotská (zelenina,krupky,droždí)

1,3,7,9,10              1.jídlo: Křenová omáčka s moravskou uzenou kýtou, houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí plátek na kari (smetana), rýže

1,3,14                    3.jídlo: Špagety po NEAPOLSKU (šunka,bílé víno,slanina,pomodoro,česnek,kudrnka),strouhaný sýr

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

1,3,14                    5.jídlo: Zeleninový salát s uz.sýrem (rajče,okurka,čínské zelí,paprika), jogurtový dip, pečivo

1,3,14                   6.jídlo: Smažená kuřecí kapsa s nivou, 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     Špenátová s vejcem a šunkou

1,3,7,9,10              1.jídlo: Hovězí pečeně v rajské omáčce, těstoviny

1,3,7,14                 2.jídlo: Zapečené těstoviny s mletým hovězím masem (hrášek,kápie,sýr,cibulka), okurka

1,3,14                    3.jídlo: Hovězí guláš s klobásou (majoránka,česnek,feferonky), chléb

1,3,14                    4.jídlo: Přírodní kuřecí plátek ve vlastní šťávě, bramborová kaše, mrkvový salát

1,3,14                    5.jídlo: Meruňkové knedlíky s tvarohem a cukrem

1,3,14                   6.jídlo: Smažené rybí filé, 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 Hovězí se zeleninou a kapáním

1,3,7                      1.jídlo: Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík

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

1,3,14                    3.jídlo: Krakonošův dlabanec (v.plec,kabanos,žampióny,česnek,kečup), rýže

1,3,14                    4.jídlo: Fazolový guláš z vepřových kostek (bílé fazole,feferonky,česnek), chléb

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

1,3,14                   6.jídlo: Přírodní vepřový steak s uzenářskou směsí, bramborová kaše

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 Hrstková

1,3,7,10                 1.jídlo: Malostranská vepřová kýta (šunka,slanina), houskový knedlík

1,3,7,14                 2.jídlo: Hovězí nudličky na chilli s fazolkou, rýže

1,3,14                    3.jídlo: Vepřové žebírko se šťávou, šoulet (hrách,kroupy,majoránka,česnek), okurka

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

1,3,14                    5.jídlo: Plněné bramborové taštičky s povidly a cukrem, káva 2v1

1,3,9,14                6.jídlo: Smažený vepřový 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 34. týden   od 23.08.2021          do    29.08.2021

PONDĚLÍ                  

1,3,7,9,10              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, jogurt

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

1,3,14                    7.jídlo: Zapečené brambory s marinovaným kuřecím masem a zeleninou

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

1,3,7,9,10              1.jídlo: Vepřové maso allá bažant (nové koření,bobkový list,pepř), houskový knedlík

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

1,3,14                    3.jídlo: Těstovinová pánev s mletým kuřecím masem (pomodoro,paprika,rajče,olivový olej), strouhaný sýr

1,3,14                    4.jídlo: Vepřová játra a ledvinky na cibulce, rýže

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

1,3,14                   6.jídlo: Marinovaný vepřový plátek ve vlastní šťávě, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Vepřový závitek ve vlastní šťávě (v.pečeně,zelenina,cibule,hlíva), rýže

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

STŘEDA             
1,3,7,9,10              1.jídlo: Křenová omáčka s moravskou uzenou kýtou, houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Kuřecí plátek na kari (smetana), rýže
1,3,14                    3.jídlo: Špagety po NEAPOLSKU (šunka,bílé víno,slanina,pomodoro,česnek,kudrnka),strouhaný sýr
1,3,14                    4.jídlo: Pikantní srbské vepřenky (paprika,rajče,česnek,feferonky), brambory
1,3,14                    5.jídlo: Zeleninový salát s uz.sýrem (rajče,okurka,čínské zelí,paprika), jogurtový dip, pečivo
1,3,14                   6.jídlo: Smažená kuřecí kapsa s nivou, brambory       

1,3,14                    7.jídlo: Makarony s kuřecím masem a zeleninou (čerstvá zelenina,cibule,oliv.olej,bazalka)

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: Hovězí pečeně v rajské omáčce, těstoviny
1,3,7,14                 2.jídlo: Zapečené těstoviny s mletým hovězím masem (hrášek,kápie,sýr,cibulka), okurka
1,3,14                    3.jídlo: Hovězí guláš s klobásou (majoránka,česnek,feferonky), chléb
1,3,14                    4.jídlo: Přírodní kuřecí plátek ve vlastní šťávě, bramborová kaše,  mrkvový salát
1,3,14                    5.jídlo: Meruňkové knedlíky s tvarohem a cukrem 
1,3,14                   6.jídlo: Smažené rybí filé, brambory

1,3,14                    7.jídlo: Vepřový plátek na švestkách (švestky,povidla), rýže 

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: Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Pečená vepřová krkovice se šťávou, kysané zelí, brambory
1,3,14                    3.jídlo: Krakonošův dlabanec (v.plec,kabanos,žampióny,česnek,kečup), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Fazolový guláš z vepřových kostek (bílé fazole,feferonky,česnek), chléb
1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo 
1,3,9,14                6.jídlo: Přírodní vepřový steak s uzenářskou směsí, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Krůtí játra ve vlastní šťávě, rýže s pórkem

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: Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Pečená vepřová krkovice se šťávou, kysané zelí, brambory
1,3,14                    3.jídlo: Krakonošův dlabanec (v.plec,kabanos,žampióny,česnek,kečup), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Fazolový guláš z vepřových kostek (bílé fazole,feferonky,česnek), chléb
1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo 
1,3,9,14                6.jídlo: Přírodní vepřový steak s uzenářskou směsí, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Krůtí játra ve vlastní šťávě, rýže s pórkem

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: Sekaná svíčková na smetaně, houskový knedlík
1,3,7,14                 2.jídlo: Pečená vepřová krkovice se šťávou, kysané zelí, brambory
1,3,14                    3.jídlo: Krakonošův dlabanec (v.plec,kabanos,žampióny,česnek,kečup), rýže
1,3,14                    4.jídlo: Fazolový guláš z vepřových kostek (bílé fazole,feferonky,česnek), chléb
1,3,14                    5.jídlo: Salát Rumcajs (šunkový salám,okurky,cibule,majonéza,feferonky,hořčice), pečivo 
1,3,9,14                6.jídlo: Přírodní vepřový steak s uzenářskou směsí, bramborová kaše

1,3,14                    7.jídlo: Krůtí játra ve vlastní šťávě, rýže s pórkem

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


