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Drobné změny v menu vyhrazený

Polévka Květáková polévka květák, smetana , cibule, olej, cukr, česnek, citron

Menu 1 Hovězí ragú se zeleninou a bramborovou kaší
hovězí maso, hrášek, cibule, olivový olej, mrkev, celer,  rajčata,  worcestrová omáčka, máslo,  

mléko,  brambory 

Menu 2 Čínské vepřové stir fry s rýží vepřové maso, olej, paprika, cibule, pórek, fazole, sojová omáčka,  cukr, zázvor, chilli paprička, rýže

Menu 3 Pepronata s bulgurem    peperonata, bazalka, cibule, česnek, mletá kurkuma, mrkev, olej, paprika, petržel, sůl, bulgur

Salát Zeleninové crudité s dipem

Bez 

Alergenů
Hovězí ragú se zeleninou a rýží 

hovězí maso, hrášek, cibule, olivový olej, mrkev,  celer,  rajčata, worcestrová omáčka,  máslo,  

mléko,  rýže

Polévka Zeleninový vývar s nudlemi mrkev, cibule, petržel, celer,  bylinky

Menu 1 Vepřové kotleta, šťouchané brambory, dušená zelenina vepřové maso, cibule, brambory, míchaná zelenina

Menu 2 Kuřecí tikka masala s rýží
kuřecí maso, rajčata, paprika, cibule, smetana,  bílý jogurt, Vindaloo pasta,  olej, česnek, zázvor, 

rýže, tikka masala

Menu 3 Fritata se špenátem a ricottou sladké brambory, vejce , špenát, ricotta , česnek, smetana

Salát
Míchaný salát s olivami, rukolou a balzamikovým 

dresinkem
Bez 

Alergenů
Vepřové kotleta, štouchané brambory, dušená zelenina vepřové maso, cibule, brambory, míchaná zelenina

Polévka Mrkvová polévka mrkev, brambor, cibule, zázvor, bylina, pasta Vindaloo

Menu 1 České vepřové rizoto, kysela okurka , sýr vepřové maso, rýže, mrkev, pórek, kukuřice, cibule, olej, česnek, hrášek, celer, okurka,  sýr

Menu 2 Rybí kebab s kuskusem, zeleninou a dipem ryby, sezonní zelenina,  jogurt, kuskus

Menu 3 Zeleninové Quesadillas cibule, cuketa, ledový salát, olej, sůl, tortilla, sýr čedar, sýr eidam,  sezónní zelenina

Salát Kuskus salát se zeleninou

Bez 

Alegenů
České vepřové rizoto, kysela okurka vepřové maso, rýže, mrkev, pórek, kukuřice, cibule, olej, česnek, hrášek, celer,  okurka

Polévka Hovězí vývar s nudlemi hovězí maso, mrkev,  celer,  cibule, petržel, bylinky, nudle

Menu 1 Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem hovězí maso, mrkev, cibule, celer,  petržel, smetana , mouka, cukr, citronová šťáva,  hořčice, máslo

Menu 2 Krůtí prsa v bylinkách s tabouleh salátem kuřecí maso, olivový olej, koření, bylinky, česnek, ocet, mix čerstvé zeleniny, bulgur

Menu 3 Jamie Oliver zeleninové kari s rýží 
dýně, kokosové mléko,  rajčata, květák, paprika, cuketa, mrkev, houby,  cibule, červená čočka, olej, 

zázvor, bylinky, Garam masala,  kurkuma, rýže

Salát Míchaný salát se sušenými rajčaty, olivami 

Bez 

Alergenů
Krůtí prsa v bylinkách s rýží kuřecí maso, olivový olej, koření, bylinky, česnek, ocet, mix čerstvé zeleniny, rýže

Polévka Gulášová polévka hovězí maso, cibule, brambory, rajčata, mouka, olej, sladká paprika, česnek, bylinky

Menu 1 Pečené kuřecí stehno s vařenými bramborami a šťávou kuřecí stehno, cibule, brambory

Menu 2 Pasta funghi se smetanou, houbami a kuřecím masem těstoviny, smetana, houby , kuřecí maso

Menu 3 Restované asijské nudle se zeleninou nudle,  zázvor, koriandr, mrkev, olej, zelí

Salát Caesar salát s kuřecím masem

Bez 

Alergenů
Pečené kuřecí stehno s vařenými bramborami kuřecí stehno, cibule, brambory

Pondělí                                                                                                                     17.01.2022

Úterý                                                                                                                        18.01.2022

Středa                                                                                                                      19.01.2022

Čtvrtek                                                                                                                    20.01.2022

Pátek                                                                                                                     21.01.2022


