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Drobné změny v menu vyhrazený

Polévka Rajčatová polévka s bazalkou rajčata, mrkev, celer,  cibule, olivový olej, bylinky, česnek

Menu 1
Plněné bramborové knedlíky s uzeným vepřovým 

masem se zelím a cibulkou
vepřové maso, cibule, mouka,  cukr, kmín, olej, zelí, brambory, vejce

Menu 2 Kuřecí stroganoff s rýží kuřecí maso, smetana, houby,  paprika, cibule, kyselá okurka, olej, rýže

Menu 3 Těstoviny s rajčatovou cuketovou omáčkou těstoviny, bylinky, olej, česnek, cuketa, rajče, cibule

Salát Salát " Caprese"

Bez 

Alergenů
Bezlepkové těstoviny s rajčatovou cuketovou omáčkou bezlepkové těstoviny, bylinky, olej, česnek, cuketa, rajče, cibule

Polévka Pórková polévka s vejcem pórek, vejce, máslo,  bylinky

Menu 1 Vepřové v sýrové omáčce, bramborové noky
vepřová maso, smetana, sýr,  bramborové noky (vejce , brambory,  mouka) , škrob, cibule, olej, 

bylinky

Menu 2 Kuřecí fajitas s tortilla plackou kuřecí maso, paprika, cibule, česnek, bylinky, olej, mouka

Menu 3 Kari ze sladkých brambor s rýží sladké brambory , kokosové mléko , chilli pasta, sezónní zelenina, rýže

Salát Míchaný salát s tuňákem a olivami

Bez 

Alergenů
Kari ze sladkých brambor s rýží sladké brambory , kokosové mléko,  chilli pasta, sezónní zelenina, rýže

Polévka Minestrone rajčata, cuketa, fazole, zelí, mrkev, cibule, celer,  olivový olej, těstovina

Menu 1 Bílá ryba se zeleninou a bramborami ryba, bylinky, citronová šťáva, olej, michaná zelenina, brambory

Menu 2 Chilli con carne s rýží  
hovězí maso, rajčata, fazole, paprika, olivový olej, chilli paprička, česnek, bylinky,  koriandr, kukuřice, 

kmín, rýže

Menu 3 Falafel s hummusem, pita chlebem a salátem
vejce,  cizrna, cibule, strouhanka,  citron, bramborový škrob, česnek, bylinky, olivový olej, pitta 

chleba, sezonní zelenina, sezam

Salát Caesar salát se slaninou a vejcem

Bez 

Alegenů
Bílá ryba se zeleninou a bramborami ryba, bylinky, citronová šťáva, olej, michaná zelenina, brambory

Polévka Krémová brokolicová polévka  brokolice, mouka , cibule, smetana, máslo

Menu 1 Pražská šunka se šťouchanými bramborami vepřová šunka, brambory, cibule

Menu 2 Boloňské lasagne hovězí maso, celer,  mrkev, cibule, mouka, máslo, sýr parmazán,  rajčatový protlak, plátky 

lasagne

Menu 3 Cizrnová tagine s houbami  a  kuskusem
rajčata, lilek, cizrna, chřest, cibule, pomeranč, bylinky, česnek, kurkuma, skořice, koriandr, kmín, 

kuskus

Salát Rýžový salát se zeleninou

Bez 

Alergenů
Cizrnová tagine s houbami a rýží rajčata, lilek, cizrna, chřest, cibule, pomeranč, bylinky, česnek, kurkuma, skořice, koriandr, kmín, rýže

Polévka Frankfurtská polévka brambory, cibule, vepřový párek, česnek, bylinky, olej, rajčatový protlak, mouka

Menu 1 Kuřecí stripsy s bramborovou kaší kuřecí maso, vejce, strouhanka,  olej, mouka , brambory, mléko, máslo

Menu 2 Hovězí v lilkové omáčce s bulgurem hovězí maso, cibule, česnek, koriandr, kurkuma, lilek, rajčata, bulgur  

Menu 3 Zeleninová paella rýže, rajče, mrkev, paprika, hrášek, cibule,  celer,  olej, šafrán

Salát Řecký salát

Bez 

Alergenů
Zeleninová paella rýže, rajče, mrkev, paprika, hrášek, cibule,  celer,  olej, šafrán

Pondělí                                                                                                                     24.01.2022

Úterý                                                                                                                        25.01.2022

Středa                                                                                                                      26.01.2022

Čtvrtek                                                                                                                    27.01.2022

Pátek                                                                                                                        28.01.2022


