
 

 

Polévka zeleninová 1,7,9 

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

2. Vepřové maso na kmíně, karotka, dušená rýže, ovoce      1,7 

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

 

Polévka frankfurtská s bramborem   1,7 

1. Marinované kuřecí stehenní maso, zeleninový kuskus, dresink   1,7,10 

2. Čevapčiči, vařený brambor, zeleninová obloha 1,3,5,6,7,8,10,11 

3. Těstovinový salát s grilovanou zeleninkou  1 

 

Polévka kuřecí vývar s písmenkami   7,9 

1. Moravský vrabec, červené zelí, bramborový knedlík   1,3,6,7,8,11 

2. Cizrna garam masala se zeleninou po indicku, pečivo  1,7,9 

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

 

Polévka hrstková 1,7,9 

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

2. Ruská hovězí pečeně, houskový knedlík, ovoce  1,3,7,8,9,10 

3. Kuskusový salát s pečenou tilápií, dresink, ovoce   1,4,7 

 

Polévka hovězí s bulgurem    1,9 

1. Mexické chilli con carne s dušenou rýží 

2. Smažené rybí filé, bramborová kaše, zelný salát  1,3,4,5,6,7,8,11 

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

 

1. – 5. listopadu 

 



 

 

Polévka žampionová  1,7 

1. Srbské vepřové rizoto sypané sýrem, kompot    7 

2. Povidlové taštičky sypané strouhaným perníkem, kompot    1,3,6,7,8,11 

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

 

Polévka hrachová s krutony   1,7,9 

1. Pečené kuře ala bažant s dušenou rýží   1 

2. Vaječná omeleta se šunkou a hráškem,vařený brambor,okurkový salát 3,7 

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

 

Polévka dýňová 7 

1. Kuřecí prsní steak s fazolemi v rajčatové omáčce, dezert   1 

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

3. Kroupový salát se zeleninou, pečivo, dezert   1,8,11 

 

Polévka drůbeží s těstovinou    1,9 

1. Vepřový guláš, houskový knedlík   1,3,7,8 

2. Pečená mořská štika na bazalkových těstovinách, rajčátko 1,4,7 

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

 

Polévka gulášová   1,7,9 

1. Domácí těstoviny tagliatelle s krémovou špenátovou omáčkou   1,7 

2. Holandský řízek s vařeným bramborem, tatarská omáčka 1,3,5,6,7,8,11 

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

 

8. – 12. listopadu 

 



 

 

Polévka špenátová   1,3,7 

1. Cikánská vepřová pečeně s dušenou rýží, ovoce    1 

2. Domácí buchty plněné, ovoce    1,3,5,6,7,8,11,12  

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

 

Polévka hovězí s domácími noky    1,3,9 

1. Selská vepřová pečeně, houskový knedlík, kysané zelí   1,3,7,8 

2. Pizza 4 druhů sýra   1,7 

3. Salát z černé čočky s grilovanou zeleninou a bylinkami, pečivo   1,8,11 

 

Státní Svátek 

Den boje za svobodu a demokracii 

 

Polévka rybí se zeleninou  1,4,7,9 

1. Vídeňský párek s hrachovým pyré a vídeňskou cibulkou, kyselá okurka  1,3 

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

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

 

Polévka rajčatová s čerstvou bazalkou  7 

1. Sekaná pečeně s bramborovou kaší, okurka  1,3,5,6,7,8,10,11 

2. Pečená tilápie s bylinkami na zeleninovém bulguru  1,4 

3. Salát z těstovinové rýže se zeleninou a bylinkami    1 

 

15. – 19. listopadu 

 



 

 

Polévka květáková     1,3,7 

1. Šišky s mákem přelité máslem, kompot   1,3,6,7,8,11 

2. Debrecínský guláš s dušenou rýží, kompot     1 

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

 

Polévka čočková  1,7,9 

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

2. Bulgur na zelenince se žampiony na bylinkách, zelný salát s řepou  1,7 

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

 

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

1. Kuřecí roláda s vajíčkovou nádivkou, šťouchané brambory    1,3,7,8 

2. Boloňské lasagne zapečené   1,7,9  

3. Zeleninový salát s cizrnou, dresink, pečivo    1,8,11 

 

Polévka krém z karamelizovaného celeru   1,9 

1. Slepice na paprice, čerstvé těstoviny, ovoce    1,7 

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

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

 

 
Polévka hovězí vývar s játrovou zavářkou   1,3,5,6,7,8,9,11 

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

2. Selský guláš, čerstvý chléb  1,8,11 

3. Těstovinový salát řecký   1,7 

 

22. – 26. listopadu 

 



 

 

Polévka brokolicová  1,7 

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

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

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

Polévka pohanková se zeleninou   1,7,9 

1. Zeleninové rizoto na b. víně s kuřecím masem sypané sýrem,coleslaw 7,9 

2. Pečený masový karbanátek s bylinkovým bramborem,coleslaw 3,7,10 

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

 

Polévka fazolová se zeleninou  1,7,9 

1. Krůtí výpečky, bramborový knedlík, listový špenát na smetaně  1,3,6,7,8,11 

2. Těstovinové spirálky s kuřecím masem s kokosovým mlékem na kari 1,7 

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

 

Polévka hovězí vývar s bulgurem   1,9 

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

2. Slaninové knedlíky s kysaným zelím, vídeňská cibulka    1,3,7 

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

 

Polévka česneková s kroupami  1,3,7,9 

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

2. Luštěninová směs po indicku se sázeným vejcem, salát  1,3 

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

 

29. 11. – 3. 12. 

 


