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Drobné změny v menu vyhrazený

Polévka Houbový krém houby, smetana, mouka,  olej, cibule,  máslo,  bylinky

Menu 1 Vepřové v sýrové omáčce se špeclemi
vepřové maso,  smetana, niva sýr, sýr,  parmezán,  cibule,  máslo,  česnek, sůl, bramborové špecle 

(vejce, brambory, mouka)

Menu 2 Krůtí nudličky s paprikovou rajčatovou omáčkou a rýží krůtí maso, bylinky, rajčata, mrkev, celer, paprika, česnek, cibule, olej, sůl, rýže

Menu 3 Zeleninová casserole s pita chlebem mrkev, celer,  petržel,červená čočka, olivový olej, koriandr, kari madras, kurkuma, žluté kari, bylinky, 

pita chléb

Salát Míchaný salát se sušenými rajčaty, olivami 

Bez 

Alergenů
Zeleninové casserole s rýží

mrkev, celer,  petržel,červená čočka, olivový olej, koriandr, kari madras, kurkuma, žluté kari, bylinky, 

rýže

Polévka Zeleninový vývar s rýží mrkev, cibule, petržel, celer,  bylinky, rýže

Menu 1 Hovězí rizoto se zeleninou hovězí maso, rajčata, mrkev,  celer,  cibule, olivový olej, česnek, bylinky, sýr,  rýže 

Menu 2 Vepřová sekaná s bramborovou kaší a okurkou
vepřové maso, hovězí maso, cibule, strouhanka, mouka , česnek, olej, brambory,  mléko, vejce, 

máslo

Menu 3 Zeleninové kari s kuskusem sezónní zelenina, kokosové mléko,  cibule, olej, zázvor, bylinky, Garam masala , kurkuma,  kuskus 

Salát Řecký salát 

Bez 

Alergenů
Zeleninové kari s rýží sezónní zelenina,  kokosové mléko,  cibule, olej, zázvor, bylinky, Garam masala,  kurkuma,  rýže

Polévka Polévka se zeleným curry kokosové mléko, mrkev, cibule, zázvor, curry pasta, česnek, koriandr

Menu 1
Vepřová pečeně s dušeným zelím a bramborovým 

knedlíkem
vepřové maso, zelí, cibule, cukr, olej, brambory, mouka, česnek, vejce

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 Falafel s hummusem a zeleninovým salátem, pita chléb
vejce , cizrna, cibule, strouhanka , citron, bramborový škrob, česnek, bylinky, olivový olej, sezonní 

zelenina, sezam, pita chleba

Salát Caesar salát se slaninou

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

rýže, tikka masala

Polévka Tom Yum Tom Yum pasta, vývár, rajče, houby,  cibule, rybí omáčka , cukr, limetka, olej

Menu 1 Hovězí s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem hovězí maso, kopr, cibule, olej, mouka,  ocet, smetana, cukr

Menu 2 Těstoviny Bolognese hovězí maso, rajčata, mrkev, celer,  cibule, olivový olej, česnek, bylinky, sýr,  špagety

Menu 3 Cuketový quiche s fetou cuketa, cibule, máslo, olej,  sýr, vejce, bylinky,  listové těsto

Salát Kuskus salát se zeleninou

Bez 

Alergenů
Bezlepkové těstoviny Bolognese hovězí maso, rajčata, mrkev, celer,  cibule, olivový olej, česnek, bylinky, bezlepkové těstoviny 

Polévka Bramborová s houbami brambory, cibule, houby, mouka, celer , mrkev, olej, česnek, bylinky

Menu 1 Smažené rybí prsty s bramborovou kaší bílá ryba, vejce, strouhanka , olej, mouka , brambory, mléko, máslo

Menu 2 Kuřecí paella kuřecí maso, mrkev, celer,  paprika, hrášek, cibule, rajčata, šafrán, olej, sůl, rýže

Menu 3 Thajské zeleninové kari s rýží sezónní zelenina, kokosové mléko, cibule, olej, zázvor, bylinky, Garam masala, kurkuma, rýže

Salát Těstovinový salát s kuřecím masem

Bez 

Alergenů
Kuřecí paella kuřecí maso, mrkev, celer , paprika, hrášek, cibule, rajčata, šafrán, olej, sůl, rýže

Pondělí                                                                                                                     28.11.2022

Úterý                                                                                                                        29.11.2022

Středa                                                                                                                      30.11.2022

Čtvrtek                                                                                                                    1.12.2022

Pátek                                                                                                                        2.12.2022


