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Pondělí 19.12. 
Polévka Hovězí vývar s kapustou a rýží  (A9) 

Jídlo č.1 Paprikový lusk v rajské omáčce, houskový knedlík  (A1,3,7,9) 

Jídlo č.2 Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka  (A1,3,7) 

Jídlo č.3 Kuřecí nudličky na kari s mandlemi, dušená rýže  (kapie,pórek)  (A1) 

Jídlo č.4 Těstovinové mašličky se sýrovou omáčkou  (bezmasé)  (A1,7)                                               

Salát č. 5 Rajčatový salát s okurkou a kysanou smetanou +  pečivo  (400g)   (A7/1,11) 

Jídlo č.6 Pečené kuřecí a uzené stehno, brambory, zelný salát  (A1,6)                                       (příplatek 20,-Kč) 

light č.7 Sojové maso s rajčaty a bazalkou, kukuřičné těstoviny, sýr   (A6,7)                              (příplatek 10,-Kč) 

Úterý 20.12. 
Polévka Hrášková z mladého hrášku  (A1,7,9) 

Jídlo č.1 Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže   (A1,3,6)         

Jídlo č.2 Kuřecí stehno na žampionech, těstoviny   (A1,6) 

Jídlo č.3 Pštrosí vejce, bramborová kaše  (A1,3,7) 

Jídlo č.4 Bramborové šišky s mákem a cukrem   (A1,7) 

Salát č.5 Těstovinový salát s kuřecím masem, kukuřicí a rajčaty  (400g)  (A1,9) 

Jídlo č.6 Marinovaná krkovička  (250g), šťouchané brambory s cibulkou, obloha  (A1,6)        (příplatek 20,-Kč) 

light č.7 Mletý hovězí burger, dušená mrkev, bramborovo zeleninové pyré  (A7,9)                (příplatek 10,-Kč) 

Středa 21.12. 
Polévka Ovarová-kroupová  (A1,9) 

Jídlo č.1 Uzené maso, bramborový knedlík, dušené zelí  (A1,6) 

Jídlo č.2 Vepřová směs s rajčaty, špagety ,sýr  (A1,6,9) 

Jídlo č.3 Katův šleh z vepřového masa, dušená rýže  (A1,6)                                        

Jídlo č.4 Obalovaná brokolice v těstíčku, bramborová kaše   (A1,3,7) 

Salát č.5 Šopský salát s balkánským sýrem  (400g)   (A7,9)  

Speciál č.6 Marinovaná  kuřecí křídla  (750g), chléb, hořčice, okurka (A1,10)                               (příplatek 50,-Kč) 

light  č.7 Pečené kuřecí stehno, zeleninový bulgur s cizrnou   (A1,9)                                           (příplatek 10,-Kč) 

Čtvrtek 22.12. 
Polévka Kuřecí vývar s nudlemi  (A1,9) 

Jídlo č.1 Vepřový guláš po maďarsku, těstoviny  (A1,6)         

Jídlo č.2 Kuřecí prsíčko na kari, dušená rýže  (A1,6) 

Jídlo č.3 Smažený mletý řízek se sýrem, brambor, okurka   (A1,3,7) 

Jídlo č.4 Loupáček (2ks) + koblihový banánek s pudinkem (2ks), ovocný čaj  (A1,3,7) 

Salát č.5 Křenové fazole se šunkou a pórkem (kys.smetana), pečivo  (400g)  (A1,7) 

Jídlo č.6 Pečený pstruh  (260g), petrželkové brambory, obloha  (A4,7)                                      (příplatek 20,-Kč) 

light č.7 Tofu v sýrové omáčce s mandlemi a pórkem, rýžové těstoviny  (A6,7,8)                    (příplatek 10,-Kč) 

Pátek 23.12. 
Polévka Bramborová   (A1,9) 

Jídlo č.1 Záhorácký vepřový závitek, šumavský bramborový knedlík  (A1,6)    (kys.zelí+slanina)     

Jídlo č.2 Čínská kuřecí směs, dušená rýže  (A1,6,9) 

Jídlo č.3 Smažená vinná klobása, bramborová kaše    (A1,3,7) 

Jídlo č.4 Džuveč z vepřového bůčku, okurka, chléb  (A1) 

Salát č.5 Těstovinový salát s krabím masem  (kys.smetana)   (400g)  (A1,4,7,9) 

Jídlo č.6 Pečená půlka kuřete  (500g), brambor, zelný salát  (A1,6)                                             (příplatek 20,-Kč) 

light č.7 Kuřecí prsíčko, čočka beluga s restovanou zeleninou   (A9)                                           (příplatek 10,-Kč) 

 Veselé Vánoce  a Šťastný  Nový rok 2023  vám všem přeje kolektiv    
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