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1. TÝDEN
Pondělí Rajská polévka
01/8 I. Zapečený bramborák s uzeným masem, sypaný sýrem
II. Čínské nudle s restovanou zeleninou a vepřovým masem
III. Fazolové placičky s kukuřicí a mexickou omáčkou, bramborová kaše

2. TÝDEN
Pondělí Bramboračka
08/8 I.
Smažené žampiony s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou
II.
Těstoviny penne s kuřecím masem v sýrové omáčce
III.
Grilovaná krkovice se švestkovou omáčkou a pečenými bramborami

Úterý Zabíjačková s kroupami
02/8 I. Pepřová krkovice na houbách s domácím houskovým knedlíkem
II. Fish cakes s bramborovou kaší
III. Špagety s avokádovým pestem

Úterý Čínská polévka
09/8 I.
Vepřová plec ve znojemské omáčce s domácím houskovým knedlíkem
II.
Vepřové maso v mrkvi s vařenými bramborami
III.
Červená čočka na kari s kokosovým mlékem, kuřecími kousky a rýží

Středa Gulášová
03/8 I. Kuřecí na kari s hráškovou rýží
II. Kynuté lívance se skořicí, jahodovým rozvarem a tvarohem
III. Sladkokyselý vepřový špíz s ananasem, pečené brambory

Středa Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
10/8 I.
Rýžový nákyp se švestkami a sněhovou čepicí
II.
Tymiánový kuřecí steak s americkými bramborami
III.
Lasagne s rajčatovou omáčkou, mletým masem, bešamelem a sýrem

Čtvrtek Čočková polévka
04/8 I. Vepřová pečínka v šípkové omáčce s domácím houskovým knedlíkem
II. Špekáčky na černém pivě s paprikou a domácím chlebem
III. Houbové rizoto s lanýžovým olejem

Čtvrtek Hrášková krémová
11/8 I.
Masové kuličky v rajské omáčce s domácím houskovým knedlíkem
II.
Francouzské brambory s uzeným masem, zelný salátek
III.
Nové brambory pečené ve slupce se studenou pažitkovou omáčkou a vepřovým plátkem

Pátek Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
05/8 I. Přírodní vepřový plátek s lehkým rakouským bramborovým salátem
II. Špagety Aglio Olio s pikantní klobáskou, sypané parmazánem
III. BBQ kuřecí nugetky s hranolkami

Pátek Špenátová
12/8 I.
Americké Mac & Cheese (makaróny se sýrem)
II.
Holandský řízek s bramborovou kaší
III.
Italská Porchetta z bůčku se šťouchanými bramborami

3. TÝDEN
Pondělí Česnečka
15/8 I. Farmářské brambory se slaninou, žampiony, paprikou a vejcem
II. Čočka na kyselo s klobásovým špízem s cibulí, kyselá okurka
III. Tortilla s trhaným vepřovým masem, karamelizovanou cibulí, restovanou zeleninou a sýrem

Úterý Cizrnová polévka
16/8 I. Vepřové na paprice s domácím houskovým knedlíkem
II. Čevabčiči s vařenými bramborami, hořčicí a cibulí

4. TÝDEN
Pondělí Fazolová polévka
22/8 I.
Vepřové ramínko na česneku a rozmarýnu se šťouchanými bramborami
II.
Čína z vepřového masa s rýží
III.
Pečené koleno se salátkem, křenem, hořčicí a okurkou s domácím chlebem

Úterý Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
23/8 I.
Domácí sekaná s bramborovou kaší a kyselou okurkou
II.
Segedínský guláš s houskovým knedlíkem
III.
Bramborové noky se zelím, mletým masem a smaženou cibulkou

III. Myslivecké kuře s česnekovou rýží

Středa Dršťková s hlívou ústřičnou
17/8 I. Bavorské vdolečky s povidly a tvarohovou šlehačkou
II. Vepřové plátky v cikánské omáčce s rýží
III. Camembert v listovém těstě s brusinkami a vařenými bramborami

Čtvrtek Zelenový vývar s nudlemi
18/7 I. Vepřový bůček na pivě se zelím a bramborovým knedlíkem
II. Italské ragú s pikantní klobáskou a těstovinami linguine
III. Kuřecí nudličky s opečenou slaninou, pórkem a žampiony, americké brambory

Pátek Květáková polévka
19/8 I. Srbské rizoto sypané sýrem
II. Vepřové maso v kapustě s vařenými bramborami
III. Club sandwich s kuřecím masem a hranolkami

Středa Kulajda
24/8 I.
Vepřové medailonky na hořčici s americkými bramborami
II.
Žampionové rizoto s kuřecím masem a sýrem Grana Padano
III.
Bageta plněná kuřecími stripsy s bylinkovou majonézou a salátkem

Čtvrtek Zelňačka
25/8 I.
Hovězí maso ve svíčkové omáčce s brusinkami a domácím houskovým knedlíkem
II.
Italské karbanátky z mletého masa s bylinkami a rajčaty se šťouchanými bramborami
III.
Pečené bramborové placičky se sezamem, restovanými fazolkami a kuřecím masem

Pátek Cibulačka
26/8 I.
Vepřový řízek s bramborovým salátem
II.
Vepřové nudličky na slanině s těstovinami
III.
Šafránové rizoto sypané parmazánem

5. TÝDEN
Pondělí Staročeské kyselo
29/8 I.
Smažený květák s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou
II.
Těstoviny penne v jemné špenátové omáčce s kuřecím masem
III.
Balsamicový vepřový špíz s karamelizovanými jablky a šťouchanými bramborami

Úterý Žampionový krém
30/8 I.
Uzená krkovice s křenovým bramborovým salátem
II.
Hovězí guláš s domácím houskovým knedlíkem a cibulí
III.
Fazolové lusky s vejci a holandskou omáčkou

Středa Hrachová
31/8 I.
Glazovaný bůček na česneku a zázvoru s rýží a jarní cibulkou
II.
Kynuté švestkové knedlíky
III.
Špagety s pestem ze sušených rajčat s kuřecím masem a sýrem Grana Padano

