
 

 

Polévka kmínová s vejci  1,3,7,9 

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

2. Lívance přelité ovocným jogurtem, ovoce   1,3,7 

3. Kuskusový salát se zeleninou a bylinkami, dresink, ovoce   1,7 

 

Polévka ruský boršč   1,7,9 

1. Černá čočka po indicku s římským kmínem, sázené vejce 1,3,10 

2. Moravský vrabec s bramborovým knedlíkem, špenát  1,3,7,8 

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

 

Polévka hovězí vývar s pohankou  1,9 

1. Přírodní filet z ryby tilápie se zeleninovým bulgurem, salát   1,4,7 

2. Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, salát 7 

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

 

Polévka cizrnová    1,7 

1. Sekaná pečeně s majoránkou, bylinkový brambor, salát 1,3,5,6,7,8,11 

2. Kuřecí prsní plátek s těstovinovou rýží na zelenině, salát  1,3,7 

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

 

Polévka silný zeleninový vývar s písmenkami   1,7,9 
1. Dalmátské čufty, domácí kolínka   1,3,5,6,7,8,11 
2. Sýrový řízek s vařeným bramborem, tatarská omáčka  1,3,5,6,7,8,11 
3. Těstovinový salát s vajíčkem a tuňákem 1,3,4,7 

 

3. – 7. května 

 



 

 

Polévka smetanová česneková 1,7 

1. Španělská vepřová pečeně s dušenou rýží, ovoce 1,3,10 

2. Plněné povidlové taštičky se strouhaným perníkem, ovoce 1,3,7,8 

3. Salát z červené čočky se zeleninou, pečivo, ovoce   1,8,11 

 

Polévka hovězí s kapustičkami   9 

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

2. Drůbeží játra na cibulce s dušenou rýží  1 

3. Bulgurový salát se zeleninou, dresink   1,7 

 

 
Polévka čočková se zeleninou  1,7,9 

1. Krůtí maso na lesních houbách s dušenou rýží, dezert   1 

2. Zeleninové lasagne zapečené, dezert   1,3,7 

3. Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, dresink, pečivo, dezert  1,5,7,8,11 

 

Polévka drůbeží s domácími nudlemi  1,3,9 

1. Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem   1,3,7,8,9,10 

2. Směs luštěnin garam masala se sázeným vejcem, čínský salát  1,3 

3. Těstovinový salát řecký  1,3,7 

 

Polévka frankfurtská s bramborem  1,7 

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

2. Steak z vepřové krkovičky, šťouchaný brambor, zelené fazolky 1   

3. Šopský salát, pečivo   1,7,8,11 

 

10. – 14. května 

 



 

 

Polévka brokolicová  1,7 

1. Podžárka po bělorusku s dušenou rýží, ovoce  1,3,6,7,8,9,13 

2. Domácí nudle s cukrem a mákem přelité máslem, ovoce 1,6,7,8,11  

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

 

Polévka fazolová se zeleninou   1,7,9 

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

2. Pečené kuře na kmíně, houskový knedlík, kysané zelí  1,3,7,8 

3. Špenátový salát s červenou řepou, balsamico, pečivo  1,7,8,10,11 

 

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

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

2. Uzená vepřová kýta se šouletem a vídeňskou cibulkou   1,3 

3. Listové saláty s rajčaty, mozarellou a bazalkovým pestem, pečivo 1,7,8,11 

 

Polévka gulášová   1,7,9 

1. Štěpánská vepřová pečeně s dušenou rýží   1,3 

2. Krůtí výpečky s bramborovým knedlíkem a listovým špenátem  1,3,4,7 

3. Salát z těstovinové rýže s čerstvou zeleninkou  1,3 

 

Polévka risi – bisi   9 

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

2. Těstoviny tagliatelle v krémové omáčce se šunkou 1,7 

3. Čočkový salát se zeleninou, pečivo  1,8,10,11 

 

17. – 21. května 

 



 

 

Polévka rajská s těstovinovou rýží  1,3,7,9 

1. Vepřová kýta hamburská s houskovým knedlíkem, ovoce  1,3,7,8,9,10 

2. Rýžový nákyp se švestkami, ovoce   3,7 

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

 

Polévka rybí s krutony 1,4,7,9 

1. Mexické chilli con carne s dušenou rýží   1 

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

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

 

Polévka hovězí vývar s bulgurem   1,9 

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

2. Prsní kuřecí plátek, bramborovo-mrkvové pyré, salát   1,7 

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

 

Polévka hrstková  1,7,9 

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

2. Šunková pizza se sýrem    1,7 

3. Pečená řepa s paprikou a červenou cibulí, dresink, pečivo   1,7,8,10,11 

 

Polévka zelná bílá  1,7 

1. Marinované pečené kuře s vařeným bramborem, bylinkový dresink 7,10 

2. Domácí těstoviny fusilli s houbovou omáčkou na rozmarýnu  1,3,7 

3. Ovocný salát s bílým jogurtem  7 

 

24. – 28. května 

 



 

 

Polévka bramborová   1,7,9 

1. Krupicová kaše s čoko sypáním, ovoce   1,7 

2. Vepřové maso na paprice s dušenou rýží , ovoce  1,7 

3. Těstovinový salát se středomořskou zeleninou a bylinkami, ovoce  1,3 

 

Polévka ze zelených lusků   1,7 

1. Zeleninové rizoto sypané sýrem, salát, dezert   7,9 

2. Kuřecí roláda plněná špenátem, šťouchané brambory, dezert 1,3,7,8 

3  Kyperský salát s vajíčkem, dresink, pečivo, dezert    1,3,7,8,9,11 

 

Polévka gulášová    1,7,9 

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

2. Pečená ryba tilápie, rajčatový bulgur s bylinkami, salát  1,4,7 

3. Indický salát se sójovým masem, pečivo    1,3,5,6,7,8,9,11,13 

 

Polévka hovězí s kapustičkami    9 

1. Zvěřinové ragů na víně s karlovarským knedlíkem   1,3,7,8 

2. Brokolice zapečená s vajíčkem, vařený brambor   1,3,11 

3. Zeleninový míchaný salát, dresink, pečivo   1,3,7,11 

 

Polévka drůbeží s domácími noky    1,3,9 

1. Čočka na kyselo, vídeňský párek, cibulka, salát  1,10 

2. Domácí těstoviny s masovými kuličkami na smetaně  1,3,5,6,7,8,9,10,11,12 

3. Kuskusový salát s čerstvou zeleninkou, dresink   1,7 

 

31. 5. – 4. 6. 

 


