
         VAŘEČČINY KRABIČKY

                                                           Po 16.4.

Polévka:  
1.Francouzská cibulačka s bílým vínem  BZL                                                              
(cibule, bílé víno, máslo, bylinky, koření)                                                            
Alergen: 1,7                                                                                                          
                                                                                                                                  
2.Gulášovka                                                                                                            
(hovězí maso, cibule, česnek, rajčata, mouka, bylinky, koření)
Alergen:1                   
 
                                                                               
Menu 1: 
Bramborový placek zapečený s hermelínem, zelný salát s koprem                   
(brambor, mouka, vejce, mléko, hermelín, zelí, kopr, bylinky, koření)                  
Alergen: 1,3,7

Menu 2:                                                                                                                        
Tagliatelle s kuřecím prsíčkem, anglickou slaninou a smetanou                             
(tagliatelle, kuřecí prso, smetana, anglická slanina, cibule, česnek, bylinky, koření)       
Alergen:1,3,7

Menu 3:                                                                                                                        
Původní hanojská bun cha s restovanými rýžovými nudlemi  BZL                                  
(vepřové maso, sojová omáčka, zázvor, rajský protlak, rýžové nudle, bylinky, koření)  
Alergen: 6     

    



                                                               Út 17.4.

Polévka:                                                                                                                             
1. Krém z lesních hříbků s čerstvým rozmarýnem BZL
(hřiby, smetana, máslo, bylinky, koření)
Alergen:7

2. Kuřecí polévka s růžičkovou kapustou BZL
(kuřecí skelety, růžičková kapusta, cibule, česnek, bylinky, koření) 
Alergen: 7 

 
Menu 1:
Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurka                                                         
(čočka, cibule, česnek, vejce, kyselá okurka, chléb, bylinky, koření, mouka)
Alergen:1,3 

Menu 2:
Vepřová pečeně, kedlubnové zelí,  houskový knedlík                                                   
(vepřová pečeně, cibule, slanina, česnek, kedlubny, houskový knedlík, bylinky, koření)
Alergen:1,3

Menu 3:
Roastbeef medium, pečený brambor na másle s pažitkou, tatarka  BZL                
(roštěná, tymián, olivový olej, víno, brambor, máslo, pažitka, citrón,bylinky, koření) 
Alergen:7 



St 18.4.

Polévka:
1. Rajská s tarhoňou                                                                                                       
(rajský protlak, cibule, tarhoňa, bylinky, koření)                                                     
Alergen:1                                 
            

2. Koprovka z masového vývaru BZL                                                                      
(masový vývar, kopr, smetana, vejce, bylinky, koření)                                         
Alergen:3,7

Menu 1:                                                                                                                            
Celerové ragú s pečenou hruškou a fenyklem, bylinkové noky                                       
(celer, fenykl, máslo, hruška, mouka, vejce, brambor, bylinky, koření)                     
Alergen: 1,3,7

                                                                                                                                           
Menu 2:                                                                                                                       
Kuřecí Cordon bleu, krokety,tatarka                                                                                 
(kuřecí prso, niva,šunka, mouka, vejce, strouhanka, krokety, tatarka, bylinky, koření)   
Alergen: 1,3,7     

                                                                                                    

Menu 3:                                                                                                                       
Hovězí hrudí na švestkách, bramborová kaše  BZL                                                 
(hovězí hrudí, sušené švestky,cibule, červené víno, brambor, mléko, máslo, bylinky, 
koření)                                                                                                                     
Alergen:7 



Čt 19.4.

Polévka:  
1.Brokolicový krém s gorgonzolou BZL                                                                 
(brokolice, smetana, gorgonzola, mléko, cibule, bylinky, koření)                          
Alergen: 7                                                                                            

2. Čočková se špekem
(čočka, cibule, česnek, špek, mouka, bylinky, koření)
Alergen: 1

Menu 1:                                                                                                                   
Gratinované batáty s červenou řepou a čedarem                                                               
(batáty, červená řepa, vejce, mléko, smetana, mouka, čedar, bylinky, koření)                 
Alergen:1,3,7                                                                                                                    

Menu 2:
Dančí ragů na víně a kořenové zelenině, houskový knedlík                                    
(dančí plec, cibule, česnek, mrkev, celer, petržel, červené víno, mouka, vejce, droždí, 
bylinky, koření)                                                                                                          
Alergen: 1,3,9 

Menu 3:                                                                                                                         
Kachní jatýrka na grilu, pomerančová omáčka, bramborové dukátky BZL           
(kachní játra, olivový olej, pomeranč, pomerančový džus,víno, med, brambor, bylinky,
koření)                                                                                                                        
Alergen:0 



Pá 20.4.

Polévka:                                                                                                                     
1.Pórková s praženými ovesnými vločkami                                                                      
(pórek, vločky, máslo, mléko, smetana, bylinky, koření)                                                 
Alergen: 1,7
                                                                                                                                           
2.Česnečka z hovězího vývaru BZL                                                                                  
(brambory, česnek, vejce, masový vývar, bylinky, koření)                                               
Alergen: 3

Menu 1:                                                                                                                 
Smažené žampiony, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky                              
(žampiony, mouka, vejce, strouhanka, brambor, máslo, mléko, mrkev, jablka, bylinky, 
koření)                                                                                                           
Alergen:1,3,7 

Menu 2:                                                                                                                    
Boloňské lasagne gratinované parmazánem                                                             
(lasagne, hovězí maso, cibule, česnek, rajčata, mouka, mléko)                                
Alergen: 1,3,7 

Menu 3:
Indický kuřecí špíz tandori, rýže  BZL                                                                              
(kuřecí maso, koření tandori, česnek, pomeranč, jogurt, rýže, bylinky, koření)               
Alergen: 7  


