
DSP TÝDEN: 27.03. - 31.03.2023

Drobné změny v menu vyhrazeny

Polévka A: 1, 7 Cuketový krém cuketa, cibule, brambory, česnek, mouka,  olivový olej, bylinky, smetana

Menu 1 A: 1, 7, 9 Hovězí ragout s bramborovou kaší
brambory, hovězí maso, cibule, olivový olej, mrkev, rajčata, máslo, mouka, mléko,  rozmarýn, 

tymián, celer

Menu 2
A: 4, 6, 

7, 10
Kuřecí stroganof s rýží

kuřecí maso, smetana, rajčatový protlak , houby, hořčice, škrob, worcestrová omáčka, paprika, 

cibule, kyselá okurka, olej, rýže, sůl, pepř

Menu 3 A: 7 Paneer Palak s rýží paneer sýr , olej, cibule, koriandr, kmín, špenát, česnek, smetana , sůl

Salát A: 4 Míchaný salát s tuňákem

Bez 

Alergenů
A: 9 Hovězí ragout s rýží brambory, hovězí maso, cibule, olivový olej, mrkev, rajčata, rozmarýn, tymián,  celer

Polévka A: 1, 3, 9 Kuřecí vývar se špeclemi kuřecí maso, celer,  petržel, mrkev, cibule, bylinky, špecle (vejce, mouka)

Menu 1 A: 1 Krůtí guláš s těstovinami
krůtí maso, cibule, rajčata, olej, sladká paprika, kmín, majoránka, česnek, bylinky,  mouka, 

těstoviny

Menu 2 A: 0 Kheema aloo Matar s rýží
hovězí maso, kmín, badyán, hřebíček, skořice, cibule, kurkuma, koriandr, garam, masala, degi mirch, 

rajčatový protlak, česnek, zázvor, brambory, hrášek, sůl

Menu 3 A: 3, 7 Zeleninová frittata brambory, sezónní zelenina, smetana, vejce,  cibule, česnek, sýr čedar

Salát A: 1, 7 Caesar salát s kuřecím masem

Bez 

Alergenů
A: 

Polévka A: 0 Dýňový krém brambory, zázvor, citron, cibule, dýně, olej, sůl, kokosové mléko

Menu 1
A: 6, 10, 

11 
Vepřová líčka vindaloo s rýží

vepřová líčka, sůl, cibule, olej, kardamom, kmín, chilli, pasta Vindaloo, česnek, zázvor, kokosové 

mléko, rýže

Menu 2 A: 1, 4 Těstoviny s rajčatovou omáčkou a lososem těstoviny , rajčata, losos,  cibule, olivový olej, bylinky

Menu 3 A: 1 Zeleninové curry dle Jamieho Olivera s pita chlebem
dýně, kokosové mléko, rajčata, květák, cuketa, mrkev, paprika, houby,  cibule, červená čočka, olej, 

zázvor, skořice, česnek, koriandr, garam masala, kmín, červená paprika, pepř, sůl, kurkuma,  pita 

chleb

Salát A: 1 Kuskus salát se zeleninou

Bez 

Alegenů
A: 0 Zeleninové curry dle Jamieho Olivera s rýží

dýně, kokosové mléko, rajčata, květák, cuketa, mrkev, paprika, houby,  cibule, červená čočka, olej, 

zázvor, skořice, česnek, koriandr, garam masala, kmín, červená paprika, pepř, sůl, kurkuma, rýže

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

Menu 1 A: 1, 7 Vepřové na paprice s těstovinami vepřové maso, paprika, cibule,  smetana, máslo, mouka, olej, citron, rajský protlak,  těstoviny

Menu 2 A: 7 Kuřecí cizrna na kari s rýží
kuřecí stehno, sůl, kurkuma, česnek, zázvor, olej, cibule, kmín, chilli, kari, kardamom,  bílý jogurt , 

česnek, cizrna, mrkev, brokolice

Menu 3 A: 1, 9 Zeleninové ragú s kuskusem zelenina, celer , čočka, cibule, cuketa, olej, paprika, mrkev, kuskus

Salát A: 0
Míchaný salát s olivami, rukolou a balzamikovým 

dresinkem
Bez 

Alergenů
A: 9 Zeleninové ragú s rýží zelenina, celer , čočka, cibule, cuketa, olej, paprika, mrkev,  rýže

Polévka A: 7 Květákový krém květák, smetana,  cibule, olej, cukr, česnek, citron, olej, muškátový oříšek, rýžová mouka

Menu 1 A: 1, 7 Těstoviny s tomatovou omáčkou a bazalkou těstoviny , rajčata, cibule, olivový olej, česnek, bylinky, bazalka,  sýr

Menu 2 A: 1, 3
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelí, 

cibulka
vepřové maso, cibule, mouka,  cukr, kmín, olej, zelí, brambory, vejce

Menu 3 A: 6 Tofu zeleninové kari s rýží
Tofu sýr, květák, brokolice, mrkev, fazole, olej, limetka, citronová tráva, cibule, chilli, česnek, rajče, 

kokosové mléko, sůl

Salát A: 1 Rýžový salát s grilovanou zeleninou

Bez 

Alergenů
A: 0 Bezlepkové těstoviny s tomatovou omáčkou a bazalkou bezlepkové těstoviny, rajčata, cibule, olivový olej, česnek, bylinky, bazalka

Pondělí                                                                                                                     27.03.2023

Úterý                                                                                                                        28.03.2023

Středa                                                                                                                      29.02.2023

Čtvrtek                                                                                                                    30.03.2023

Pátek                                                                                                                        31.03.2023


