
 

13. týden

POLÉVKA A

25,-

POLÉVKA B

29,-

STANDARTNÍ

JÍDLO A

110,-

STANDARTNÍ

JÍDLO B

110,-

MINUTKA

129,-

BEZMASÉ JÍDLO

110,-

SALÁT

119,-

Alergeny: 1 - lepek | 2 - korýši | 3- vejce | 4 - ryby | 5 - arašídy | 6 - sója | 7 - mléko | 8 - skořápkové plody | 9 - celer | 10 - hořčice | 11 - sezam | 12 - oxid siřičitý | 13 - vlčí bob | 14 - měkkýši

U všech nabízeným pokrmů, může docházet ke křížové kontaminaci alergenů, nebo jejich složek. Jedná se zejména o LEPEK, SKOŘÁPKOVÉ PLODY, CELER, SEZAM, HOŘČICE, MLÉKO, VEJCE.

U všech nabízeným pokrmů, může docházet ke změně alergenů v den jejich vydávání.

Bližší informace Vám poskytne obsluha.

FTVS

Šumavská bramboračka se žampiony

A: 9

Česnekový krém s uzeným masem a 

krutony

A: 1,7,9

Karotkový krém se smetanou, citrónem a 

zázvor

A: 7,9

A: 

Pečený sekaný řízek na másle, vařený 

zámecký brambor a zelný salátek

A: 1,3,7

Přírodní rybí filé s bramborovou kaší a 

citrónem

A: 4,7

Vepřová plec na houbách, houskový 

knedlík

A: 1,7,9

Kuřecí prso na paprice se smetanou a 

těstovinami

A: 1,3,7

Kuřecí vývar se zeleninou a vejci

A: 3,9

27.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 30.03.2023 31.03.2023

Zeleninový vývar s těstovinami
Hovězí vývar se zeleninou, masem a 

nudlemi

A: 1,9

Vývarová čočková se zeleninou 

A: 9A: 1,9

Slepičí bujón se zeleninou, masem a 

nudlemi

A: 1,9

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Boloňské špagety sypané parmazánem

A: 1,3,7

Uzená krkovice s hrachovou kaší, cibulka a 

okurka

Vepřový steak s pečenou bramborou a 

zakýsaná smetana 
Kuřecí gyros s hranolkami

A: 1,7

Pečená kuřecí křídla na medu se 

zeleninou, česneková bagetka s dipem 

A: 1,3,7,9A: 1,7

Spätzle se sýrovou omáčkou s parmazánu, 

petrželka

A: 1,7

A: A: A: 

Bramborové placky, kysané zelí a křupavá 

cibulka 

A: 1,3

Indická Chana masala s basmati rýží

A: 7

Cizrnový salát s brokolicí a slaninou 
Nigoise salát                                                  

(vejce, brambor, fazole, tuňák)

Míchaný salát s kuřecím masem a 

jogurtovou zálivkou

Dršťková polévka  z hlívy ústřičné

A: 9

Boršč se zakysanou smetanou

A: 7,9

Kuřecí Kung pao s basmati rýží 

A: 1,4,5,6,14

Pečené kuřecí stehno, šťouchané 

brambory a listový salátek

A: 7,9

Smažené řízečky z vepřové pečeně, 

bramborová kaše a citrón

A: 1,3,7

Vepřové výpečky se špenátem, 

bramborové knedlíky

A: 1,3,7,9

Rýžový salát a artičoky

A: 

Těstovinový salát s rukolovým pestem a 

fazolemi

A: 1,3,8

Kuřecí Gordon Bleu se smetanovými 

brambory 

A: 1,3,7

Těstoviny s vepřovou panenkou a 

žampiónovou omáčkou

A: 1,3,7

Zeleninové placky s pažitkovým dipem, 

salátek 

A: 1,3,7

Fazolový guláš s bramborovými rosty

A:


