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13. týden

 

PONDĚLÍ:  

27.03.2023 Zeleninový vývar s tarhoňou 1,3,7,9 35,00 Kč    

Fazolová polévka se slaninou 1,7 35,00 Kč    

Bramborové gnocchi se sýrovou omáčkou a čerstvou jarní cibulkou 1,3,7 114,00 Kč 

Pečená sakaná s vařenými bramborami, kyselou okurkou a hořčicí 1,3,7,10 124,00 Kč 

Kuřecí nudličky se zeleninou a dušenou rýží 7,6 134,00 Kč 

ÚTERÝ:

28.03.2023 Cibulová polévka s chlebovými krutony 1,7,12 35,00 Kč    

Bílá zelná polévka s klobásou 1,7 35,00 Kč    

Tvarohové knedlíky s meruňkami  se strouhaným tvarohem, máslem a cukrem 1,3,7 114,00 Kč 

Zapečené francouzské  brambory  s uzeným masem, sýrem a kyselou okurkou 7 124,00 Kč 

Pečené krůtí maso s listovým špenátem a karlovarským knedlíkem 1,3,7 134,00 Kč 

STŘEDA:

29.03.2023 Drůběží vývar s masem, zeleninou a nudlemi 1.3.9 35,00 Kč    

Hráškový krém s krutony 1.3.1 35,00 Kč    

Těstoviny se špenátovým pestem, sušenými rajčaty, mandle a italským sýrem 1.3.7.8 114,00 Kč 

Kuřecí steak s baby brambůrkem a máslovým hráškem 7 124,00 Kč 

Hovězí šťepánská pečeně s rýží a vejcem 1.3 134,00 Kč 

ČTVRTEK:

30.03.2023 Pórková polévka s vejcem a bramborami 1..7 35,00 Kč    

Gulášová polévka 1.7.9 35,00 Kč    

Bezmasé zeleninové kung pao s arašídy a rýží Basmati 7.6.8 114,00 Kč 

Maďarský vepřový džuveč s kyselou okurkou a sýrem 9..7 124,00 Kč 

Pečené kuřecí stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem 1.3.7 134,00 Kč 

PÁTEK:

31.03.2023 Hovězí vývar s masem, zeleninou a fritátové nudle 1.3.7.9 35,00 Kč    

Rajská polévka s těstovinou 1.3.79 35,00 Kč    

Fazolovo cizrnové chilli s koriandrem, rajčaty, pitta chlébem a zakysanou smetanou 1,3,7 114,00 Kč 

Vietnamské kuřecí nudličky s brokolicí, cibulí, zelím a rýží 7..6 124,00 Kč 

Pečená vepřová krkovice na houbách s houskovým knedlíkem 1,7 134,00 Kč 

Minutky: Smažený sýr s hranolky a domácí tatarskou omáčkou 1,3,7 139,00 Kč 

Mix listových salátů s grilovaným hermelínem,vlašskými ořechy, cibulovým chutney, cherry rajčátky a 

medovou zálivkou s bylinkovou bagetkou 1,3,7 155,00 Kč 

Špagety s restovanými krevetami a bazalkovým pestem,sušenými rajčaty a parmazánem 1,3,7 179,00 Kč 

Pečená vepřová panenka s čedarovou omáčkou a šťouchanými bramborami a malým listovým salátkem 7 159,00 Kč 


