POLEDNÍ MENU ŘÍJEN 2022
2. TÝDEN

1. TÝDEN

Pondělí Hrachovka
03/10 I. Pečeně plněná slaninou a česnekovým špenátem, šťouchané brambory
II. Linguine s kuřecím masem v jemné sýrové omáčce
III. Lasagne s mletým masem, rajčatovou omáčkou, bešamelem a sýrem

Pondělí
10/10

Kuřecí vývar s kapáním a zeleninou
I. Vepřové nudličky na slanině s těstovinami
II. Čočka s klobásou, smaženou cibulkou a kyselou okurkou
III. Cmunda po kaplicku

Úterý
11/10

Česnečka
I. Hovězí svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem a brusinkami
II. Gratinované brambory s klobáskou, smetanou a sýrem, salátek
III. Žampionové rizoto z rýže Arborio, sypané parmazánem

Středa
12/10

Frankfurtská polévka
I. Meruňkové knedlíky s vanilkovým přelivem
II. Přírodní vepřový plátek s rýží
III. Bageta plněná kuřecími stripsy s pikantním dresinkem a salátkem

Čtvrtek Hovězí vývar s játrovou rýží
06/10 I. Srbské rizoto sypané sýrem, kyselá okurka
II. Zabijačkový prejt s vařenými bramborami a kyselým zelím
III. Vepřový špíz s cibulí ve sladkokyselé chilli omáčce, americké brambory

Čtvrtek
13/10

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou
I. Pečená krkovice se zelím a domácím houskovým knedlíkem
II. Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, krutonky a parmazánem

Pátek Špenátová
07/10 I. Sekaná s bramborovou kaší a kyselou okurkou
II. Zadělávaná kuřecí srdíčka s hráškem a pečenými bramborami
III. Pečený bůček na domácím chlebu s hořčicí, kyselou okurkou a červenou cibulí

Pátek
14/10

Úterý Brokolicová
04/10 I. Hovězí guláš s domácím houskovým knedlíkem
II. Lečo s uzeninou a vařenými bramborami
III. Tuňákový wrap s listovým salátem, citronovým dresinkem a olivami /chlazený/

Středa Bramboračka
05/10 I. Česnekový řízek s těstovinovým salátem
II. Špagety s bazalkovým pestem, kuřecím masem a parmazánem
/plánovaná odstávka elektřiny z důvodu finálních oprav zámku/

/plánovaná odstávka elektřiny z důvodu finálních oprav zámku/

Čínská polévka
I. Kotleta na hořčici se šťouchanými bramborami
II. Kuskus s pečenou zeleninou a kuřecími kousky, sypaný sezamem
III. Tortilla s trhaným vepřovým masem, houbami, smaženou cibulkou, zeleninou a
sýrem

3. TÝDEN

4. TÝDEN
Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
I. Hrachová kaše s opečenou klobásou, cibulkou a kyselou okurkou
II. Zapečené rizoto s mletým masem a sýrem, kyselá okurka
III. Vepřový špíz s mátovo-petrželovou salsou a pečenými bramborami

Pondělí Fazolová polévka
17/10 I. Farmářské brambory se slaninou, smaženým vejcem a cibulkou
II. Kuřecí stehno s rýží
III. Krkovička s pepřovou omáčkou a americkými bramborami

Pondělí
24/10

Úterý Hovězí vývar s celestinskými nudlemi
18/10 I. Hovězí maso v rajské omáčce s domácím houskovým knedlíkem
II. Vepřová pečeně na pivu a jablkách, šťouchané brambory
III. Kuřecí stripsy s chilli dipem a hranolkami

Úterý
25/10

Gulášovka
I. Vepřové na paprice s domácím houskovým knedlíkem
II. Řízek naruby s vařenými bramborami a kyselou okurkou
III. Smažené filé s bramborovou kaší

Středa Kulajda
19/10 I. Buchtičky se šodó
II. Holandský řízek s bramborovou kaší a kyselou okurkou
III. Kuřecí kousky v jemné bylinkové omáčce s hranolkami

Středa
26/10

Francouzská
I. Bavorské vdolečky s povidly a tvarohovou šlehačkou
II. Boloňské špagety sypané sýrem
III. Vepřové koleno s domácím chlebem, okurkou, salátkem, hořčicí a křenem

Čtvrtek Zelňačka
20/10 I. Znojemská vepřová plec s domácím houskovým knedlíkem
II. Vepřové maso v mrkvi
III. Smažený Camembert s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou

Čtvrtek
27/10

Žampionová
I. Šunkofleky s kyselou okurkou
II. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, se zelím a cibulkou
III. Italský těstovinový salát s rajčaty, mozzarellou, olivami a lehkým dresinkem

Pátek Hrášková
21/10 I. Penne s kuřecím masem a špenátovou omáčkou
II. Smažená asijská rýže s vepřovým masem a zeleninou
III. Vepřová kapsa s nivou a pórkem s vařenými bramborami a domácí tatarskou omáčkou

Pátek
28/10

Státní svátek

5. TÝDEN

Pondělí
31/10

Čočková
I. Bylinkovo-česnekový vepřový bok s bramborovou kaší a jarní cibulkou
II. Bulgur s pečenou zeleninou, sýrem feta a ořechy
III. Smažený kuřecí špíz s klobásou a cibulí, vařené brambory, domácí tatarská omáčka

