
 

 

Polévka žampionová  1,7 

1. Čínská vepřová směs s dušenou rýží, ovoce   1,3,6,7,8,9,13 

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

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

 

Polévka jáhlová se zeleninou    1,6,7,8,9,11 

1. Kuřecí stehenní steak s fazolemi v rajčatové omáčce   1 

2. Burgundská hovězí pečeně s houskovým knedlíkem   1,3,7,8,9,12 

3. Směs listových salátů se zeleninou, dresink, pečivo   1,7,8,11 

 

Polévka hrachová s krutony   1,7,9 

1. Chilli con carne s dušenou rýží, salát   1 

2. Vaječná omeleta se šunkou a hráškem, vařený brambor, salát  3,7 
3. Těstovinový salát s tuňákem   1,3,4,7 

 

Polévka drůbeží vývar s těstovinou    1,3,9 

1. Holandský řízek s bramborovou kaší,  kompot  1,3,5,6,7,8,11 

2. Pečená tilápie na bazalkových těstovinách, rajčátko, kompot 1,3,4,7 

3. Listové saláty s mozzarellou a zeleninou, dresink, pečivo, kompot   1,7,8,11 

 

 
Polévka gulášová   1,7,9 

1. Špagety s rajčatovou omáčkou s čerstvou bazalkou a sýrem 1,3,7 

2. Krůtí výpečky, bramborový knedlík, červené zelí   1,3,6,7,8,11 

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

 

8. – 12. února 

 



 

 

Polévka květáková   1,3,7 

1. Cikánská vepřová pečeně s dušenou rýží, ovoce   1 

2. Tvarohové taštičky sypané strouhaným perníkem, ovoce  1,3,6,7,8,11 

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

 

Polévka luštěninová   1,7,9 

1. Krůtí maso na lesních houbách s dušenou rýží   1 

2. Filet z mořského okounka se zeleninovým bulgurem, dresink   1,4,7 

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

 

Polévka drůbeží vývar s domácími noky    1,3,9 

1. Pečené vepřové maso se zeleninou, šťouchané brambory, dezert 1,7 

2. Boloňské lasagne zapečené, dezert   1,3,7,9 

3. Salát se špenátem, sázené vajíčko a ředkvičky, dresink, pečivo, dezert   1,3,8,11 

 

Polévka rybí se zeleninou  1,4,7,9 

1. Hrachové pyré s vídeňským párkem a cibulkou, salát  1 

2. Králík na smetaně s houskovým knedlíkem, ovoce   1,3,7,8 

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

 

Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou  7 

1. Smažený kuřecí prsní řízek , bramborová kaše, okurka  1,3,5,6,7,8,10,11 

2. Pizza 4 druhů sýra   1,7 

3. Salát z těstovinové rýže se zeleninou a bylinkami    1,3 

 

15. – 19. února 

 



 

 

Polévka brokolicová  1,7 

1. Domácí široké nudle sypané mákem, ovoce  1,3,6,7,8,11 

2. Segedínský guláš s houskovým knedlíkem, ovoce  1,3,7,8 

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

 

Polévka čočková 1,7,9 

1. Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka   1,3,5,6,7,8,11 

2. Rizoto s kuřecím masem a zeleninou na kari, rajče   7,9 

3. Těstovinový salát s krabími tyčinkami, jogurtový dresink  1,3,4,7 

 

Polévka hovězí vývar s jáhly   1,6,7,8,9,11 

1. Pečené kuřecí stehýnko, bramborový knedlík, červené zelí  1,3,6,7,8,11 

2. Bulgur na zelenince se žampiony na čerstvých bylinkách, salát  1,7 

3. Špenátový salát s řepou, mozzarellou a arašídy, dresink, pečivo  1,5,7,8,11 

 

Polévka kmínová s vejci   1,3,9 

1. Slepice na paprice , čerstvé těstoviny, kompot    1,3,7 

2. Pečená mořská štika na kmíně, bramborovo-hráškové pyré, kompot   4,7 

3. Listový salát s uzeným sýrem a olivami, dresink, pečivo, kompot 1,7,8,11 

 

Polévka slepičí vývar s domácími noky   1,3,9 

1. Kuřecí prsíčko se zapečenou řepou na smetaně, dušená rýže  1,7,10 

2. Vepřový guláš s červenými fazolemi, čerstvý chléb  1,7,8,11 

3. Těstovinový salát řecký   1,3,7 

 

22. – 26. února 

 


