
 

 

Polévka špenátová 1,3,7 

1. Španělská vepřová pečeně, houskový knedlík, ovoce 1,3,7,10 

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

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

 

Polévka hovězí s těstovinou 1,9 

1. Zeleninové rizoto s kuřecím masem na kari, sýr 7 

2. Pečená tilápie s bylinkovým máslem, vařený brambor, salát 4,7 

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

 

Polévka hrstková  1,7,9 

1. Holandský řízek, bramborová kaše, okurka 1,3,5,6,7,810,11 

2. Čínská směs se sójou, těstovinový bramborák 1,3,5,6,7,8,9,11,13 

3. Těstovinový salát řecký 1,3,7 

 

Polévka drůbeží vývar s jáhly 1,6,8,9,11 

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

2. Vaječná omeleta se šunkou a zeleninou, zeleninový bulgur, salát 1,3,7 

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

 

Polévka kmínová s vejci 1,3,9 

1. Slepice na paprice s dušenou rýží 1,7 

2. Zapečené boloňské lasagne  1,7,9 

3. Francouzský bramborový salát s kuřecím masem, dresink 7,9,10     

 

4. – 8. dubna 



 

 

Polévka brokolicový krém 1,7 

1. Domácí široké nudle s mákem přelité máslem, ovoce 1,6,7,8,11 

2. Debrecínský guláš s dušenou rýží, ovoce 1 

3. Salát z těstovinové rýže s tuňákem, jogurtový dresink, ovoce 1,4,7 

 

Polévka drůbeží vývar s nudlemi 1, 9 

1. Vepřová kýta protýkaná mrkví, vařený brambor 1   

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

3. Špenátový salát s červenou řepou, dresink, pečivo 1,5,7,8,11,12 

 

Polévka frankfurtská s bramborem 1,7 

1. Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík 1,3,7,8,9,10 

2. Zapečená brokolice s vajíčkem, vařený brambor, salát 1,3,5,6,7,8,11 

3. Šopský salát, pečivo 1,7,8,11 

 

Polévka bramborová 1,7,9 

1. Těstoviny tagliatelle se špenátem na smetaně sypané sýrem 1,7  

2. Staročeský hovězí guláš, karlovarský knedlík 1,3,7 

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

 

      Státní svátek 

       Velký pátek 

11. – 15. dubna 



 

 

      Státní svátek 

Velikonoční pondělí 

 

Polévka krupicová s vejci 1,3,9 

1. Podžárka po bělorusku s dušenou rýží, ovoce 1,3,5,6,7,8,9,11,13 

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

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

 

Polévka silný zeleninový vývar 7,9 

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

2. Květákové placičky s vařeným bramborem, salát 1,3,7 

3. Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1,7,8,11 

 

Polévka hovězí písmenková 1,9 

1. Bílé fazolky v tomatové omáčce s vídeňským párkem, salát 1 

2. Krůtí výpečky s bramborovým knedlíkem, špenát 1,3,6,7,8,11 

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

 

Polévka z karamelizovaného celeru 7,9 

1. Čerstvé těstoviny s kuřecím masem, zeleninkou a bylinkami 1,7 

2. Smažený sýrový řízek, vařený brambor, tatarská omáčka 1,3,5,6,7,8,11 

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

 

18. – 22. dubna 



 

 

Polévka květáková 1,3,7 

1. Cikánská vepřová pečeně s dušenou rýží, ovoce 1 

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

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

 

Polévka drůbeží vývar s domácími noky 1,3,9 

1. Kuřecí stehenní steak se zeleninovým kuskusem 1,7 

2. Filet z mořské štiky, bramborová kaše, rajčátko 4,7 

3. Těstovinový salát s restovanými žampióny, tomatový dresink 1 

 

Polévka rybí s krutony 1,4,7,9 

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

2. Houbový kuba sypaný sýrem, okurka, dezert 1,7,10 

3. Cizrnový salát se zeleninkou, pečivo, dezert 1,7,8,11 

 

Polévka podještědské kyselo 1,3,7 

1. Krůtí maso na kmíně, karamelizovaná mrkvička, rýže 1,7 

2. Zapečené zelné flíčky se sýrem, salát 1,3,7 

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

 

 

 

 

Polévka hrachová s krutony   1, 7, 9 

1. Smažený masový karbanátek s vařeným bramborem, salát 1,3,5,6,7,8,11 

2. Zeleninová pánev s fazolemi, čerstvý chléb 1,8,11 

3. Tyrolský čočkový salát, pečivo 1,8,10 

 

25. – 29. dubna 
 


