
 

 

Rajčatová polévka s bazalkou   7 

1. Vepřová směs čínská, dušená rýže, ovoce   1,3,6,7,8,9,13  

2. Alpský povidlový knedlík s krémem a mákem, ovoce   1,3,6,7,8,11,12 

3. Míchaný salát s tuňákem, pečivo, ovoce   1,4,8,11 

 

Polévka drůbeží s nudlemi   1,9 

1. Koprová omáčka s hovězím masem, houskový knedlík    1,3,7,8 

2. Zapečené těstoviny se šunkou a vajíčkem, salát   1,3,7 

3. Kuskusový salát s čerstvou zeleninou, jogurtový dresink  1,7 

 

Polévka čočková  1,7,9 

1. Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, salát  7 

2. Zapečená tilápie s bylinkami, bramborová kaše, salát   4,7 

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

 

Dýňová polévka    1,7 

1. Kuře na paprice, houskový knedlík   1,3,7,8 

2. Květákové placičky, vařený brambor, salát  1,3,5,6,7,8,11 

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

 

Krémová rybí polévka  1,4,7,9 

1. Cizrnový guláš, čerstvý chléb, dezert  1,  

2. Masové kuličky v rajské omáčce, domácí těstoviny, dezert  1,3,5,6,7,8,9,11,12 

3. Listové saláty s rajčaty a mozzarellou, bazalkové pesto, pečivo, dezert 1,7,8,11 

 

4. – 8. října 



 

 

Krémová česneková polévka   1,7 

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

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

3. Těstovinový salát s pečenou mořskou štikou, ovoce  1,4,7 

 

Hovězí vývar s písmenkami   1,5,6,7,8,9,11 

1. Kuřecí prsní steak se zapečenou řepou, dušená rýže   7,10 

2. Zeleninovo-čočkový karbanátek s těstovinovým salátem   1,5,6,7,8,11 

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

 

Orientální cizrnový krém   1,7,9 

1. Těstoviny barely s kuřecím masem v rajčatové omáčce, sýr gr. 1,7 

2. Steak z tuňáka se středomořskou zeleninou ,pečivo 1,4,8,11 

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

 

Drůbeží vývar s domácími noky   1,3,9 

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

2. Čočka na kyselo, sázené vejce, vídeňská cibulka  1,3,10 

3. Salát se špenátem červenou řepou, dresink, pečivo  1,5,7,8,11 

 

Polévka krémová z karamelizované mrkve 7 

1. Smažený kuřecí řízek, bylinkový brambor,  okurka, kompot  1,3,5,6,7,8,11 

2. Dýňové rizoto se zeleninkou, salát, kompot   7 

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

 

11. – 15. října 



 

 

Kapustová polévka s paprikou a bramborem    1,7 

1. Vepřový guláš s dušenou rýží, ovoce   1 

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

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

 

Drůbeží vývar s nudlemi    1,9 

1. Štěpánská vepřová pečeně s houskovým knedlíkem   1,3,7,8 

2. Mořská štika s černou čočkou a mungo fazolemi na zázvoru  4,7 

3. Kyperský salát s vejcem, dresink, pečivo    1,3,7,8,9,11 

 

Rajská polévka s rýží   1,7,9 

1. Krůtí maso na zázvoru se zeleninou, dušená rýže, dezert   1,3,6,7,8,9,13 

2. Šunková pizza se sýrem, dezert   1,7 

3. Tyrolský čočkový salát se zeleninou, pečivo, dezert   1,7,8,11 

 

 

Ruský boršč    1,7,9 

1. Houbové ragů na rozmarýnu s domácími těstovinami    1,7 

2. Pečený králík na kmíně, bramborový knedlík , špenát   1,3,6,7,8,11 

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

 

Polévka hovězí vývar s nudlemi    1,9 

1. Boloňské špagety sypané sýrem  1,7,9 

2. Francouzské zapečené brambory, salát   3,7 

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

 

18. – 22. října 



 

 

Smetanová polévka na paprice s bramborem     1,7 

1. Vepřová pečeně znojemská, houskový knedlík   1,3,7,8,10 

2. Asijská restovaná rýže s vajíčkem a zeleninou 3,4,5,6,7,8,9,11,13 

3. Těstovinový salát s kuřecím masem    1,7 

 

Polévka dýňová 1,7 

1. Pečená tilápie s rajčatovým bulgurem, salát  1,4 

2. Steak z vepřové krkovičky, karamelizovaná cibulka, šťouchaný brambor 1,7  

3. Směs listových salátů s polníčkem a mozzarellou, dresink, pečivo 1,7,8,11 

 

Fazolová polévka   1,7,9 

1. Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citrón   1,3,5,6,7,8,9,10,11 

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

3. Ovocný salát s bílým jogurtem  7  

 

Státní Svátek 

Vznik Československa 

 

Zelná moravská polévka   1,7 

1. Zapečené těstoviny se šunkou a vajíčkem, salát   1,7 

2. Drůbeží játra na cibulce, hrášková rýže  1 

3. Bulgurový salát se zeleninou a olivami, jogurtový dresink   1,7 

 

25. – 29. října 
 


