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PONDĚLÍ 20. 11. 2017 

P  Brokolicová polévka (0,33 l) 1,7

1  Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže (100 g) 1

2  Smažený kuřecí řízek v kukuřičné strouhance,  
vařené brambory, kyselá okurka (100 g) 1,3,7

3  Vepřové maso na zázvoru se zeleninou, čínské nudle (100 g) 1,3,6

4  Krůtí medailonky na zeleném pepři, bulgur s restovanou kořenovou zeleninou (100 g) 1,9

ÚTERÝ 21. 11. 2017 

P  Uzený vývar se zeleninou a kroupami (0,33 l) 1,9

1  Husarská vepřová roláda, dušený špenát, bramborové knedlíky (100 g) 1,3

2  Krakonošuv oheň, dušená rýže (100 g) 1,7

3  Řecká mousaka, zelný salát (100 g) 1,3,7

4  Kuřecí steak s omáčkou z nivy a smetany, těstoviny s bylinkovým pestem (100 g) 1,3,7

STŘEDA 22. 11. 2017 

P  Čočková s párkem (0,33 l) 1

1  Vepřová pečeně s omáčkou z lesních hub, houskový knedlík (100 g) 1,3,7

2  Kuřecí stehno na slanině, dušená rýže, kompot (220 g) 1

3  Steak z krkovice s barbecue omáčkou, mačkané brambory  (100 g) 1,6,9

4  Krůtí medailonky na víně, zeleninovýn kuskus (100 g) 1,9

ČTVRTEK 23. 11. 2017 

P  Kuřecí vývar s masem a těstovinou (0,33 l) 1,3,9

1  Kančí guláš s divikým kořením, sekaná červená cibulka, žemlové noky (100 g) 1,3,7

2  Kuřecí steak na rozmarýnu, máslová kukuřice, vařené brambory (100 g) 1,7

3  Bramborové šišky se švestkovou omáčkou, sypané mákem (450 g) 1,3,7

4  Kotleta pečená na paprikách a cibuli, polenta (100 g) 1

PÁTEK 24. 11. 2017 

P  Maďarská polévka (0,33 l) 1,9

1  Rajská omáčka, hovězí vařené maso, houskový knedlík (100 g) 1,3,7

2  Pečený jitrnicový prejt, vařené brambory, čerstvé kysané zelí (180 g ) 1,7

3  Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, dušená rýže (100 g) 1,7

4  Uhlířské špagety (slanina, cibule, vejce, smetana), sypané sýrem (100 g) 1,3,7


