Jídelní lístek pro týden 10.5. – 16.5.2021
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Polévk
a

Kuřecí polévka s drobením

Francouzská s mušličkami

Cibulačka

Hovězí polévka RISI BISI

Hovězí s krupicí a vejcem

Polévk
a

Fazolová

Špenátová s krutony

Kapustová s brambory

Čočková s uzeninou

Podkrkonošské kyselo

Menu
1

Vepřová pečeně po španělsku,
houskové knedlíky

Kuřecí stehno na smetaně, houskový
knedlík, těstoviny

Vepřová pečeně holandská, těstoviny

Kuřecí závitek se sýrem, dušená rýže

Menu
2

Mexické kuřecí rizoto, sýr

Dušený vepřový plátek, máslový
hrášek, vařené brambory

Kuřecí plátek pečený se zeleninou
ochucený bylinkami, vařené brambory

Menu
3

Míchaný zeleninový salát
s mozzarellou, kečup z červené řepy,
pečivo - kostka

Kung Pao ze sojového masa, rýže

Menu
4

Krůtí závitek s chřestem a slaninkou,
krokety

Menu
8

Sobota

Neděle

Rajská s těstovinou

Houbová s těstovinou

Vepřová plec po burgundsku, houskový
knedlík

Sikulská vepřová kýta, houskový
knedlík

Smažený vepřový řízek, vídeňský salát

Čevabčiči, brambory, cubule, hořčice

Hrachová kaše, klobása, okurka, chléb

Grilovaný hermelín, vařené brambory,
tatarská omáčka

Kuřecí flamendr, dušená rýže

Smažené žampiony, vařené brambory,
tatarská omáčka

Luštěninové rizoto s kroupami
a bulgurem, sýr

Lívance s lesním ovocem, zakysaná
smetana

Klášterní kolínko, okurka, křen, chléb

Jarní salát s chřestem, smažené
stripsy, dressing s jarní cibulkou
a pečenými rajčaty, bageta

Wok s hoki, tofu a zeleninou, tagliatelle

Krůtí medailonky na zelenině s klíčky
a polentou

Vepřový steak s BBQ omáčkou,
opečené brambory

Quesadilas s krůtím masem
a zeleninovým salátem, pikantní dip

Hovězí roštěná po švábsku,
bramborové noky

Srnčí maso po zámecku, bramborové
rösti (kořenová zelenina, rozinky,
červené víno)

Vepřová panenka ve slanině, silná
šťáva s tymiánem, růžičková kapusta,
pečené brambory

Food
Market

Květák na másle

Baby karotka s tymiánem

Dušená kukuřice

Červená řepa s bylinkami

Grilovaná mrkev

Food
Market

Julienne mix

Zeleninová směs

Řezané papriky s cibulkou

Čínská zeleninová směs

Růžičková kapusta se slaninou
a smaženou strouhankou

