
DSP TÝDEN: 20.03-24.03.2023

Polévka A: 0 Rajčatová polévka s bazalkou rajčata, mrkev, cibule, olivový olej, bylinky, česnek

Menu 1 A: 7 Kuřecí nudličky v krémové bylinkové omáčce s rýží kuřecí maso, olej, smetana,  bylinky, bramborový škrob, česnek, rýže

Menu 2 A: 7 Pečené krůtí maso se zeleninou a bramborovou kaší krůtí maso, olivový olej, tymián, zelenina, brambory, sůl,  mléko, máslo

Menu 3 A: 1 Bulgurové rizoto bulgur, mix sezónní a kořenové zeleniny, cibule, česnek, libeček, kurkuma, olej, petržel

Salát A: 7 Zeleninové crudité s dipem

Bez 

Alergenů
A: 0 Pečené krůtí maso se zeleninou, rýží krůtí maso, olivový olej, tymián, zelenina, brambory, sůl, rýže

Polévka A: 1, 3, 9 Hovězí vývar s nudlemi hovězí maso, mrkev, celer,  cibule, petržel, bylinky, nudle

Menu 1 A: 0 Hovězí pečeně se šťávou a šťouchanými bramborami hovězí maso, cibule, česnek, brambory  

Menu 2 A: 6 Krůtí nudličky v omáčce hoisin s rýží krůtí maso, rýže, omáčka Hoisin , paprika, cibule, bramborový škrob , zelené fazolky

Menu 3 A: 1, 7 Těstoviny se sýrovou omáčkou těstoviny, smetana, sýr,  česnek, bylinky

Salát A: 7 Caesar s kuřecím masem

Bez 

Alergenů
A: 7 Bezlepkové těstoviny se sýrovou omáčkou bezlepkové těstoviny, smetana, sýr,  česnek, bylinky

Polévka A: 7, 9 Francouzská cibulačka cibule, mrkev, celer, máslo, olej, bylinky

Menu 1 A: 1, 4, 7 Bílá ryba, zeleninový kuskus, jogurtový dip treska, bylinky, olivový olej, sezónní zelenina, kuskus,  citron, sůl,  jogurt

Menu 2 A: 10 Kuřecí zeleninové kari s rýží
kuřecí maso, kokosový krém, rajčata, olej, Vindaloo pasta,  Tandoori masala, garam masala, 

zázvor, česnek, rýže

Menu 3 A: 3, 7 Bramborový koláč s červenou řepou a sýrem brambory, červená řepa, jarní cibulka, sýr, máslo, balkánský sýr, vejce, smetana

Salát A: 1, 7 Těstovinový salát s pečenou zeleninou a jogurtem

Bez 

Alegenů
A: 10 Kuřecí zeleninové kari s rýží

kuřecí maso, kokosový krém, rajčata, olej, Vindaloo pasta, Tandoori masala , garam masala, 

zázvor, česnek, rýže

Polévka A: 1, 3, 9 Zeleninový vývar mrkev, cibule, petržel, celer,  bylinky, vaječné nudle

Menu 1
A: 1, 3, 

7, 9, 10
Hovězí svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

hovězí maso, mrkev, cibule, celer , petržel, smetana, mouka , cukr, sůl, pepř, tymián, citronová 

šťáva, hořčice, máslo, droždí, vejce

Menu 2 A: 1, 3, 9 Quiche Lorraine se salátem listové těsto,  vejce,  cibule, slanina,  smetana,  salát

Menu 3 A: 1, 7 Těstoviny s houbovou rajčatovou omáčkou těstoviny,  rajčata, houby, olej, bylinky, česnek, sýr

Salát A. 0 Míchaný salát se sušenými rajčaty, olivami 

Bez 

Alergenů
A: 0 Bezlepkové těstoviny s houbovou rajčatovou omáčkou bezlepkové těstoviny, rajčata, houby,  olivový olej, bylinky, česnek

Polévka A: 1, 3, 7 Kuřecí kaldoun kuřecí maso, smetana , mrkev, petržel, cibule, celer, mouka, muškátový oříšek

Menu 1 A: 1, 3, 7 Holandský řízek s bramborovou kaší vepřové maso, vejce, strouhanka, mléko, mouka, Eidam,  olej, česnek, máslo,  brambory

Menu 2 A: 0 Kuřecí nudličky v tomatové omáčce s rýží kuřecí maso, rajčata, paprika, cibule, olej, česnek, bylinky, rýže

Menu 3 A: 1, 9 Lilková caponata s kuskusem rajčata, cibule,  celer , mrkev, černé olivy, cukr, ocet, olivový olej, kapary, bylinky, lilek, kuskus 

Salát A: 0 Salát "Caprese"

Bez 

Alergenů
A: 0 Kuřecí nudličky v tomatové omáčce s rýží kuřecí maso, rajčata, paprika, cibule, olej, česnek, bylinky, rýže

Pondělí                                                                                                                     20.03.2023

Úterý                                                                                                                        21.03.2023

Středa                                                                                                                      22.03.2023

Čtvrtek                                                                                                                    23.03.2023

Pátek                                                                                                                        24.03.2023


