
 

 

Polévka rajská s těstovinovou rýží 1,7,9 
1. Vepřové maso na kmíně, dušená mrkvička, rýže, ovoce 1,7 
2. Šišky s mákem přelité máslem, ovoce   1,3,6,7,8,11 

3. Ledový míchaný salát s tuňákem, dresink, pečivo, ovoce 1,3,4,7,8,11 
 

Polévka čočková 1,7,9 
1. Pečené kuřátko, vařený brambor, kompot 7 
2. Sójové maso po maďarsku s dušenou rýží, kompot 1,3,5,6,7,8,9,11,13 
3. Kroupový salát se zeleninou, pečivo, kompot 1,7,8,11 

 

Polévka bramborovo-pórkový krém 1,7 
1. Asijská restovaná rýže se zeleninou a kuřecím masem 3,4,5,6,7,8,9,11,13 
2. Slepice na paprice, domácí těstoviny   1,7 
3. Těstovinový salát s kuřecím masem a sýrem 1,3,7 

 

Polévka risi - bisi 9 
1. Smažené rybí filé s bramborovou kaší, okurka 1,3,4,5,6,7,8,10,11 
2. Cizrna garam masala se zeleninou po indicku, chléb 1,9 
3. Salát z grilovaných paprik a fazolí, dresink, pečivo, 1,7,11 

 

Polévka hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1,3,5,6,7,8,9 
1. Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík 1,3,7,8,9,10 
2. Pizza 4 druhů sýra 1,7 
3. Míchaný salát s kuřecím masem, dresink, pečivo 1,7,8,9,11 

 

7. – 11. června 



 

 

Polévka česneková s kroupami   1,3,9 

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

2. Špenátové rizoto s kuřecím masem, sýr, salát    1,3,7 

3. Rýžový kari salát se sójovým masem   1,3,5,6,7,8,9,11,13 

 

Polévka rybí s krutony   1,4,7,9 

1. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce s rýží, ovoce 1,3,5,6,7,8,9,11,12 

2. Jablková žemlovka s tvarohem, ovoce   1,3,7 

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

 

Polévka kulajda    1,3,7 

1. Přírodní filet z okounka s bramborovou kaší, salát 4,7 

2. Pečený hovězí karbanátek s těstovinovým salátem  1,3, 

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

 

Polévka hovězí s písmenkami   1,9 

1. Kuřecí prsní plátek, pečená řepa na smetaně, dušená rýže, dezert   1,7,10 

2. Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka, dezert 1,3,5,6,7,8,11 

3. Šopský salát, pečivo, dezert   1,7,8,11 

 

Polévka ruský boršč   1,7,9 

1. Maminčino kuře , játrové těstoviny se žampióny   1,7 

2. Bramborové nočky v krémové omáčce se šunkou     1,3,7,8 

3. Francouzský bramborový salát s kuřecím masem, dresink  9,10 

 

14. – 18. června 



 

 

Polévka zeleninová   1,7,9 
1. Bavorské vdolečky s tvarohem a povidly ovoce 1,3,7,8,12 
2. Selská vepřová pečeně, houskový knedlík, kysané zelí, ovoce 1,3,7,8 
3. Kuskusový salát s grilovanou zeleninou, dresink, ovoce  1,7 
 

Polévka smetanová žampionová  1,7 

1. Staročeský vepřový guláš, domácí těstoviny  1 

2. Pečená mořská štika s černou čočkou na kari, salát  4,7,9 

3. Ovocný salát s jogurtem   7 

 

Polévka fazolová    1,7,9 

1. Smažený kuřecí prsní řízek s bramborem, okurka 1,3,5,6,7,8,10,11 

2. Houbové ragů na smetaně s rozmarýnem s domácími špeclemi   1,3,7 

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

 

Polévka drůbeží s domácími nudlemi  1,9 

1. Steak z krkovičky se šťouchaným bramborem, dušená kukuřice 1,7 

2. Vaječná omeleta se šunkou a zeleninou, rajčatový bulgur   1,3 

3. Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem 1,3,4,7 

 

Polévka hráškový krém   1,7 

1. Boloňské špagety sypané sýrem grana padano, ovoce    1,7,9 

2. Halušky míchané s uzeným masem a kysaným zelím, ovoce  1,3 

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

 

21. – 25. června 



 

 

Polévka smetanová na paprice s bramborem  1,7 

1. Znojemská vepřová pečeně s dušenou rýží, ovoce  1,10 

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

3. Cizrnový salát se zeleninou, pečivo, ovoce   1,7,8,11 

 

Polévka drůbeží s těstovinou     1,9 

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

2. Květákový mozeček s vařeným bramborem, salát 3,7 

3. Bulgurový salát s pečenou zeleninkou, dresink  1,7 

 

Polévka kulajda   1,3,7 

1. Štěpánská vepřová pečeně s dušenou rýží    1,3 

2. Červené fazole v tomatové omáčce, vídeňský párek, cibulka, okurka  1,10     

3. Rýžový salát se sójou na kari    1,3,5,6,7,8,9,11,13 

 

Polévka hovězí s kapustičkami  9 

1. Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát  1,3,8 

2. Špagety s rajčatovou omáčkou, sýr grana padano  1,7 

3. Ovocný salát s bílým jogurtem   7 

 

Polévka moravská zelná 1,7 

1. Prsní kuřecí steak s bramborovou kaší, dušená brokolice  7 

2. Zeleninové lasagne po boloňsku 1,7,9 

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

 

28. 6. – 2. 7. 
 


