
 

 

Polévka pohanková se zeleninou   1,7,9 

1. Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík, ovoce 1,3,7,8,9,10 

2. Rýžový nákyp s meruňkami, ovoce    3,7 

3. Kuskusový salát s grilovanou zeleninkou, dresink, ovoce  1,7 

 

Polévka  fazolová se zeleninou  1,9 

1. Špenátové rizoto s kuřecím masem sypané sýrem, mrkvový salát   7 

2. Hovězí pečeně v křenové omáčce s houskovým knedlíkem  1,3,7,8 

3. Těstovinový salát se sojovým masem na kari  1,3,5,6,8,11,13 

 

Polévka vločková se zeleninou   1,7,9 

1.Krůtí výpečky, bramborový knedlík, špenát, ovoce  1,3,8 

2.Těstovinové spirálky s kuřecím masem na kari, ovoce  1,3,7 

3.Pečená řepa s paprikou a cibulkou, dresink, pečivo, ovoce  1,7,8,10,11 

 

Polévka gulášová  1,7,9 

1. Smažené rybí filé s bramborovou kaší, okurka 1,3,4,5,6,7,8,10,11 

2. Drůbeží játra po myslivecku s dušenou rýží  1,7,9,10 

3. Salát z těstovinové rýže s balkánským sýrem a zeleninkou  1,3,7 

 

Polévka hovězí vývar s bulgurem   1,6,8,9,11 

1. Masové kuličky v rajské omáčce, kolínka  1,3,5,6,7,8,11,12 

2. Směs luštěnin po indicku se sázeným vejcem, čínský salát  1,3 

3. Chef salát, dresink, pečivo  1,3,7,8,11 

 

1. – 5. března 

 



 

 

Polévka zeleninová  1,7,9 

1. Mexická vepřová pánev s dušenou rýží, ovoce 1,3,6,7,8,9,13 

2. Tvarohové taštičky se skořicovým cukrem a máslem, ovoce 1,3,7,8 

3. Těstovinový salát s tuňákem, dresink, ovoce  1,3,4,7 

 

Polévka česneková s kroupami  1,7,9 

1. Koprová omáčka s vařeným vajíčkem a bramborem  1,3,7 

2. Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, zelný salát 7 

3. Cizrnový salát s čerstvou zeleninou, pečivo  1,7,8,11 

 

Polévka hrachová s krutony  1,7,8,9 

1. Zapečené těstoviny s uzeným masem a vajíčkem, okurka  1,3,7 

2. Vepřový guláš s fazolemi, čerstvé pečivo   1,7,8,11 

3. Směs listových salátů s kuřecími nugetkami, dresink, pečivo 1,3,7,8,11 

 

Polévka drůbeží vývar s domácími nudlemi  1,3,9 

1. Smažený kuřecí prsní řízek, bramborová kaše, citron, dezert    1,3,5,6,7,8,11 

2. Pečená tilápie na těstovinách s bylinkovým pestem, dezert 1,3,4,7 

3. Ovocný salát s bílým jogurtem, dezert  7 

 

Polévka ze zelených lusků  1,7 

1. Krůtí maso na zázvoru s dušenou zeleninou a rýží, salát tří barev  1,7 

2. Bramborové špalíčky s masovou směsí, kysané zelí  1,3,8 

3. Mexický salát s kuřecím masem, dresink, pečivo  1,7,8,11 

 

8. – 12. března 

 



 

 

Polévka květáková s vejci   1,3,7 

1. Burgundská vepřová pečeně s houskovým knedlíkem, ovoce  1,3,7,8,9,10 

2. Pečená mořská štika s černou čočkou beluga na zelenince, ovoce  1,4,7 

3. Řecký salát s černými olivami, pečivo, ovoce  1,7,8,11 

 

Polévka hovězí vývar s kapustičkami   9 

1. Sekaná pečeně s majoránkou, bramborová kaše, salát  1,3,5,6,7,8,11 

2. Kuřecí maso po indicku na pomerančích, dušená rýže   1,3,7,8 

3. Těstovinový salát s kukuřicí a rajčaty na tymiánu  1,3,7 

 

Polévka hrstková  1,9 

1. Pečené kuřátko na těstovinách linguine se zeleninou  1,3,7 

2. Sojové maso po maďarsku s dušenou rýží, salát  1,3,5,6,7,8,9,11,13 

3. Směs salátů s mozzarellou a rajčaty, bazalkové pesto, pečivo  1,7,8,11 

 

Polévka frankfurtská s bramborem   1,7 

1. Francouzské brambory zapečené s vajíčkem, salát  3,7 

2. Alpský povidlový knedlík s vanilkovým krémem a mák.,ovoce 1,3,6,7,8,11 

3. Špenátový salát s červenou řepou, dresink, pečivo, ovoce   1,5,7,8,11 

 

Polévka špenátová s krutony  1,3,7,8 

1. Marinované kuřecí paličky, vařené brambory, dresink  7,10 

2. Zeleninová pizza se sýrem 1,7 

3. Americký salát se šunkou, dresink, pečivo 1,3,7,8,11 

 

15. – 19. března 

 



 

 

Polévka kmínová s vejci  1,3,7,9 

1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce  1,3,7,8 

2. Pražská vepřová pečeně s dušenou rýží, ovoce   1,3 

3. Těstovinový salát s kuřecím masem, ovoce   1,3,7 

 

Polévka čočková   1,3,7,9 

1. Debrecínský guláš s houskovým knedlíkem   1,3,7,8 

2. Zapečené rybí filé s bylinkovým bramborem, kompot   3,4,7 

3. Bulgurový salát s olivami a bylinkami, dresink   1 

 

Polévka na paprice s hlívou ústřičnou   1,7 

1. Králík na divoko s dušenou rýží   1,7,9 

2. Podještědské zelňáky, restovaná zeleninka na másle  1,3,6,7,8,11  

3. Fazolový salát se zeleninkou, pečivo    1,7,8,10,11 

 

Polévka drůbeží vývar s nudlemi   1,3,9 

1. Pečená kuřecí prsíčka se zeleninovým kuskusem, coleslaw  1,7 

2. Sýrovo-mrkvový řízek s vařeným bramborem, tatarka 1,3,5,6,7,8,11 

3. Míchaný salát s pangasem, dresink, pečivo  1,4,7,8,11 

 

Polévka zelná slovenská  1,7 

1. Špagety s omáčkou z čerstvých rajčat s bazalkou, sýr  1,3,7 

2. Kuřecí maso pečené na slanině s paprikou a cibulí,šťouch.brambor 1  

3. Zeleninový salát s brokolicí, dresink, pečivo   1,7,8,11 

 

22. – 26. března 

 



 

 

Polévka rajská s těstovinovou rýží   1,7,9 

1. Rýžová kaše s vanilkovým krémem a jahodami, ovoce 1,3,7,8 

2. Maďarský vepřový guláš, houskový knedlík, ovoce  1,3,7,8 

3. Tyrolský čočkový salát se zeleninkou, pečivo, ovoce   1,8,10,11 

 

Polévka hovězí vývar s domácími nudlemi   1,3,9 

1. Pečená tilápie se zeleninovým bulgurem , salát  1,4,7,9 

2. Marinovaná krkovička, šťouchané brambory, zelené fazolky  1,7,10 

3. Těstovinový salát s rajčaty a kukuřicí na tymiánu 1,3,7   

 

Polévka gulášová    1,7 

1. Čočka na kyselo s vídeňským párkem, vídeňská cibulka, okurka 1,10 

2. Pečené vepřové maso se zeleninou na rozmarýnu,vařený brambor 1,7 

3. Míchaný salát s kuřecím masem, dresink, pečivo  1,7,8,9,11 

 

Polévka fazolová se zeleninou   1,7,9 

1. Zeleninové rizoto sypané sýrem, salát   7,9 

2. Pečené kuřátko, bramborový knedlík, kysané zelí    1,3,8 

3. Ovocný salát s bílým jogurtem   7 

 

Státní Svátek 

Velký Pátek 
 

29.3. – 2.4. 

 


