
DSP TÝDEN: 05.12. - 09.12.2022

Drobné změny v menu vyhrazený

Polévka Indická tomatová polévka s čočkou rajčata, červená čočka, cibule, olej, smetana,  vindaloo pasta

Menu 1 Halušky s uzeným vepřovým masem a zelí mouka, vejce,  brambory, uzené vepřové maso, zelí, cibule, cukr, olej, bylinky

Menu 2
Kuřecí nudličky se smetanovou houbovou omáčkou a 

rýží
kuřecí maso, cibule, houby, smetana,  olej, mouka,  bylinky, rýže

Menu 3 Cizrnnové rajčatové curry s kuskusem cizrna, cibule, citronová šťáva, česnek, kmín, koriandr, kurkuma, olej, rajče, zázvor, kuskus

Salát Míchaný salát s tuňákem 

Bez 

Alergenů
Cizrnnové rajčatové curry s rýží cizrna, cibule, citronová šťáva, česnek, kmín, koriandr, kurkuma, olej, rajče, zázvor, rýže

Polévka Česnečka s vejcem a bramborami česnek, vejce , brambory, bylinky, zeleninový vývar

Menu 1 Těstoviny s krůtím rajčatovým ragout těstoviny, krůtí maso, rajčata, cibule, mrkev, olivový olej, celer

Menu 2
Grilovaný camembert s pečenými bramborami a 

brusinkami
sýr Hermelín,  brusinky, brambory, olivový olej, bylinky, garam masala , česnek

Menu 3 Bramborový koláč s pórkem a sýrem brambory, pórek, cibule, sýr, máslo, balkánský sýr

Salát Čočkový salát s tofu a balkánským sýrem

Bez Lepku Bramborový koláč s pórkem a sýrem brambory, pórek, cibule, sýr, máslo, balkánský sýr

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

Menu 1 Pečený losos s bramborovou kaší a cuketovou omáčkou losos , olej, bylinky, brambory,  máslo, mléko,  cuketa, smetana

Menu 2 Krůtí soté s rýží krůtí maso, bylinky, zelí, rajský protlak, červená paprika, česnek, cibule, olej, sůl, rýže

Menu 3 Zeleninová masala s pita chlebem
rajčata, paprika, cuketa, cibule, smetana, vindaloo pasta,  olej, česnek, zázvor, tikka masala,  pita 

chléb

Salát
Míchaný salát s olivami, rukolou a balzamikovým 

dresinkem

Bez Lepku Zeleninová masala s rýží
rajčata, paprika, cuketa, cibule,  smetana,  vindaloo pasta , olej, česnek, zázvor, tikka masala, 

rýže

Polévka Toskánská fazolová polévka rajčata, fazole, celer,  mrkev, olivový olej, česnek, byliny 

Menu 1 Frankfurtská hovězí pečeně s rýží hovězí maso, cibule, česnek, kuřecí párek, smetana, mouka , olej, paprika, sůl, pepř

Menu 2 Kuřecí prsa s studeným těstovinovým salátem Kuřecí prsa,  těstoviny,  zelenina, česnek, bylinky, olej

Menu 3 Ratatouille s pečenými bramborami lilek, cuketa, rajčata, cibule, paprika, olivový olej, česnek, bylinky, brambory

Salát Rýžový salát s grilovanou zeleninou

Bez 

Alergenů
Ratatouille s rýží lilek, cuketa, rajčata, cibule, paprika, olivový olej, česnek, bylinky, rýže

Polévka Boršč 
hovězí maso, vepřové maso,  brambory, mrkev, zelí, cibule,  celer,  červená řepa, olej, česnek, 

bylinky, smetana

Menu 1 Smažený sýr s bramborami a tatarskou omáčkou Eidam, strouhanka , olej, mléko, mouka, vejce, majonéza , okurka, cibule, cukr, brambory

Menu 2 Vepřový paprikáš s rýží vepřové maso, rajčata, paprika, cibule, olej, mouka,  sůl, rýže

Menu 3 Těstoviny s tomatovou omáčkou a bazalkou těstoviny , česnek, rajče, cibule, olej, sýr,  bazalka

Salát Ledový salát s cherry rajčátky

Bez 

Alergenů
Bezlepkové těstoviny s tomatovou omáčkou a bazalkou bezlepkové těstoviny, česnek, rajče, cibule, olej, bazalka

Pondělí                                                                                                                     05.12.2022

Úterý                                                                                                                        06.12.2022

Středa                                                                                                                      07.12.2022

Čtvrtek                                                                                                                    08.12.2022

Pátek                                                                                                                        09.12.2022


