
 

 

 

Polévka brokolicová 1,7 

1. Vepřové maso po myslivecku s dušenou rýží, ovoce 1,7,9,10 

2. Bavorské vdolečky s tvarohem a povidly, ovoce 1,3,7,12 

3. Těstovinový salát se sýrem, ovoce 1,7 

Polévka luštěninová 1,7,9 

1. Filet z mořského okounka, bramborová kaše, salát 4,7  

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

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

Polévka s hlívou ústřičnou na paprice 1,7 

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

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

3. Šopský salát, pečivo 1,7,8,11 

 

Polévka hovězí vývar s domácími noky 1,3,9 

1. Špagety s houbovou omáčkou na rozmarýnu, dezert 1,7 

2. Hovězí španělské ptáčky rozstřelené s dušenou rýží, dezert 1,3,10 

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

 

Polévka kulajda 1,3,7 

1. Smažený květák s vařeným bramborem, tatarská omáčka 1,3,5,6,7,8,11 

2. Zvěřinové ragů s karlovarským knedlíkem 1,3,7,8 

3. Grilované papriky s fazolemi a rukolou, dresink, pečivo 1,7,8,11 

 

2. – 6. ledna 



 

 

 

Polévka vločková 1,7,9 

1. Krupicová kaše sypané kakaovým cukrem, ovoce 1,7 

2. Čínská vepřová směs, dušená rýže, ovoce 1,3,6,7,8,9,13 

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

Polévka risi - bisi 9 

1. Vídeňský párek s čočkou na kyselo, cibulka, okurka 1,10 

2. Masové kuličky s kolínkami ve smetanové omáčce 1,3,5,6,7,8,9,11,12 

3. Kuskusový salát s grilovanou zeleninou, dresink 1,7 

 

Polévka hráškový krém 1,7 

1. Drůbeží maso na kari s kokosovým mlékem, dušená rýže 1,7 

2. Zapečená brokolice se sýrem, vařený brambor, kompot 3,7 

3. Těstovinový salát se šunkou a květákem, dresink 1,7 

 

Polévka silný zeleninový vývar 7,9 

1. Domácí tagliatelle se smetanovou omáčkou se šunkou 1,7 

2. Staročeský hovězí guláš s houskovým knedlíkem 1,3,7,8 

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

 

Polévka ruský boršč 1,7,9 

1. Smažený kuřecí prsní řízek, vařený brambor, citrón 1,3,5,6,7,8,11 

2. Pohankové rizoto s grilovanou zeleninkou, salát 1,7 

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

 

9. – 13. ledna 



 

 

 

Polévka hovězí vývar s kapustičkami 9 

1. Asijská restovaná rýže s vajíčkem a zeleninou 1,3,4,5,6,7,8,9,11,13 

2. Štěpánská vepřová pečeně, houskový knedlík 1,3,7,8  

3. Těstovinový salát s filetem z tilápie, jogurtový dresink 1,4,7  

 

Polévka drůbeží vývar s písmenky 1,9 

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

2. Zeleninové karbanátky s čočkou, těstovinový salát 1,3,5,6,7,8,11 

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

 

Polévka fazolová 1,7,9 

1. Pečené kuře s omáčkou z čerstvých paprik, dušená rýže, ovoce 1 

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

3. Směs listových salátů s mozzarellou a rajčaty, pesto, pečivo, ovoce 1,7,8,11 

 

Polévka rajská s rýží 1,7,9 

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

2. Zeleninové lasagne zapečené 1,7,9 

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

 

Polévka česneková s kroupami 1,9 

1. Přírodní kuřecí plátek s řepou na smetaně, dušená rýže 1,7,10 

2. Šunková pizza se sýrem 1,7 

3. Tyrolský čočkový salát se zeleninkou, pečivo 1,8,10,11 

 

16. – 20. ledna 



 

 

Polévka bramborová 1,7,9 

1. Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, kysané zelí, ovoce 1,3,6,7,8,11 

2. Rýžový nákyp s meruňkami, ovoce 3,7 

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

 

Polévka krém z karamelizovaného celeru 7,9 

1. Sázená vajíčka na fazolích v tomatové omáčce 1,3 

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

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

 

Polévka hovězí vývar s bulgurem 1,9 

1. Domácí špagety s omáčkou z čerstvých rajčat s bazalkou, sýr 1,7 

2. Bramborové špalíčky s masovou směsí, řepové zelí, cibulka 1,3,6,7,8,11 

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

 

Polévka moravská zelňačka 1,7 

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

2. Kuřecí roláda se špenátovou nádivkou a pohankovým rizotem 1,3,7,8,9 

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

 

Polévka čočková 1,7,9 

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

2. Zeleninové rizoto sypané sýrem, salát 7,9,12 

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

 

23. – 27. ledna 



 

 

 

Polévka zeleninová 1,7,9 

1. Krůtí paprikáš s dušenou rýží, ovoce 1,7  

2. Plněné domácí buchty, ovoce 1,3,5,6,7,8,12 

3. Těstovinový salát s grilovanou zeleninkou, ovoce 1,7 

 

Polévka hovězí vývar s bulgurem 1,9 

1. Těstoviny tagliatelle se smetanový špenátem na česneku, dezert 1,7 

2. Vepřová pečená kýta, vařený brambor, fazolky na kyselo, dezert 1,7 

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

 

Polévka orientální cizrnový krém 7 

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

2. Pečená tilápie s černou čočkou na zelenince, salát 4,7,9 

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

 

Polévka frankfurtská s bramborem 1,7 

1. Kuřecí stehenní steak, zeleninový kuskus, salát 1,7 

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

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

 

Polévka silný zeleninový vývar 7,9 

1. Smažený holandský řízek, vařený brambor, okurka 1,3,5,6,7,8,10,11 

2. Boloňské špagety sypané sýrem 1,7,9 

3. Šopský salát, pečivo 1,7,8,11 

 

30.1. – 3.2. 


