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Pondělí 9. 5. 2022
• Cibulová polévka s bramborem [1,3,7,9,12]
1. Smažené rybí filé, šťouchané brambory, kompot [1,4,9,12,14]
2. Cikánský vepřový kotlet, dušená rýže [3,7,9,12,1P]
3. Tvarohová žemlovka s jablky [1,3,7]
4. Osadnický guláš, chléb /kapusta, špekáčky,cibule/ [1,9,10,12,1P]
• Zelný salát s paprikou [12]
Úterý 10. 5. 2022
• Kmínová polévka s vejci a zeleninou [1,3,7,9,12]
1. Balkánský vepřový kotlet, dušená rýže (pórek, čubrica, balkánský sýr) [1,3,7,9,12]
2. Katův šleh z vepřového masa, bramborové placičky [3,9,10,12,1P]
3. Fazole „Chilli con carne“ s hovězím masem, chléb [1,6,12,1P]
4. Koprová omáčka s vařeným vejcem, vařené brambory [3,7,9,1P]
• Mrkvový salát s pomerančovým džusem [12]
Středa 11. 5. 2022
• Kuřecí vývar s játrovou rýží a těstovinou [1,9]
1. Plněný paprikový lusk po bulharsku, šťouchané brambory [3,7,9,12,1P]
2. Kuřecí stehno ála kachna, dušené červené zelí, bramborový knedlík [-,1;3;7;9;10;12]
3. Bramborové šišky plněné mákem, cukr, máslo [3,7,1P]
4. Indonézský těstovinový salát s kuřecím masem /kapie, ananas, rozinky, majonéza/ [9,10,12]
• Rajčatový salát s pórkem [12]
Čtvrtek 12. 5. 2022
• Frankfurtská polévka s uzeninou a bramborem [1,9]
1. Vepřový steak s dijonskou omáčkou, dušená rýže [1,9,10]
2. Spišský vepřový guláš, přílohové těstoviny (hořčice, křen, slanina, mletá paprika) [1,3,9]
3. Květákový mozeček s vejci, žitný chléb [1,3,7,9,12]
4. Vepřová plíčka na smetaně, houskový knedlík [1,3,7,12]
• Salát z červené řepy s jablky [12]
Pátek 13. 5. 2022
• Zelná polévka - Kozí brada [9,12,1P]
1. Špagety po toskánsku s kuřecím masem, strouhaný sýr [3,7,9,12,1P]
2. Vepřová kýta ve staročeské houbové omáčce, houskový knedlík [3,7,9,12,1P]
3. Smažený salám v těstíčku, bramborová kaše [1,3,7,9.12]
4. Řecký zeleninový salát s černými olivami a vejcem, dalamánek [9,12]
• Míchaný salát [12]
Sobota 14. 5. 2022
• Smažený vepřový kotlet, šťouchané brambory [1,3,7,9]
Neděle 15. 5. 2022
• Bramborové knedlíky plněné uzeninou, kyselé zelí [1,3,7,9,12]
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