
               VAŘEČČINY KRABIČKY

PONDĚLÍ 19.3.                                                                                                                
POLÉVKA1: Dýňový krém s praženými dýňovými semínky  (BZL)                                                  
(dýně, dýňová semínka, cibule, česnek, máslo, smetana, mléko bylinky, koření)                                 
Alergen:7                                                                                                                                    

POLÉVKA 2: Hrachová s uzeným masem (BZL)                                                                           
(hrách, cibule, česnek, uzené maso,bylinky, koření)                                                                              
Alergen:0                                                                                                                             

MENU 1: Tagliatelle verde s ricottou, cuketou a sušenými rajčaty                                                       
(tagliatelle verde, ricotta, cuketa, sušená tajčata, olivový olej, bylinky, koření)                
Alergen:1,3,7

MENU 2: Kuřecí steak po sicilsku s olivami a balkánským sýrem, americké brambory, tatarka 
(BZL)                                                                                                                                             
(kuřecí prso, olivy, bylkánský sýr, olivový olej, brambory, tatarka, bylinky,koření)                             
Alergen: 7

MENU 3: Vepřová kotleta na žampionech, dušená rýže parboiled, mrkvový salát (BZL)         
(kotleta, žampiony, cibule, česnek, rýže, mrkev, olivový olej, bylinky, koření)                                    
Alergen:0



ÚTERÝ  20.3.                                                                                                                        
POLÉVKA 1: Mrkvovo bramborová (BZL)                                                                               
(mrkev, brambor, cibule, smetana, máslo, bylinky, koření)                                                      
Alergen:7 

POLÉVKA 2: Hovězí vývar z oháňky, s restovanou zeleninou a nudlemi                                 
(hovězí oháňka, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, nudle,bylinky, koření)                          
Alergen: 1,3,9

MENU 1: Smažený květák, bramborovo mrkvové pyré, rajčatový salát                                    
(květák, mouka, vejce, strouhanka, brambor, mrkev, mléko, máslo, rajčata, cibule, bylinky, koření)
Alergen:1,3,7

MENU 2: Hovězí guláš zdobený cibulkou, houskový knedlík                                                         
(hovězí kližka, hovězí  krk, cibule, česnek, červené víno,rajčata,mouka, vejce, droždí, bylinky, 
koření)  
Alergen: 1,3

MENU 3: Grilovaná treska s bylinkovým máslem, smetanovými brambory a rozmarýnem (BZL)     
(treska, máslo, bylinky, smetana, brambory, rozmarýn, koření)                                                            
Alergen:4,7



STŘEDA 21.3.
POLÉVKA 1:  Zeleninová s červenou čočkou (BZL)                                                                     
(mrkev, celer, petržel, červená čočka, bylinky, koření)
Alergen:9

POLÉVKA 2: Z uzených kostí s kroupami                                                                                  
(uzené kosti, kroupy, cibule, mléko, máslo, bylinky, koření) 
Alergen:1,7

MENU 1: Kuskus s pečenou dýní, cherry rajčátky, grilovaným tofu a polníčkem                     
(kuskus, dýně, cherry rajčátka, cibule, česnek, tofu, polníček, olivový olej, bylinky, koření) 
Alergen: 1,6

MENU 2: Pečené kachní stehýnko, červené zelí, houskový knedlík                                          
(kachní stehno, červené zelí, vlašské ořechy, karamel, mouka, housky, vejce,bylinky, koření)            
Alergen:1,3,8

MENU 3: Španělský ptáček, dušená rýže (BZL)
(hovězí maso, uzenina, vejce, okurek, hořčice, rýže, bylinky, koření) 
Alergen: 10

           



ČTVRTEK 22.3.
POLÉVKA 1: Řecká čočková s rajčaty (BZL)                                                                              
(čočka, cibule, rajčata, bylinky, koření) 
Alergen:0

POLÉVKA 2: Zelňačka
(kysané zelí, brambor, uzenina, smetana, bylinky, koření) 
Alergen: 1,7

MENU 1: Gnocchi v krémové hříbkové omáčce s petrželkou a hoblinkami parmazánu           
(gnocchi, smetana, máslo, hříbky, petrželka, parmazán, bylinky, koření)
Alergen:1,3,7

MENU 2: Kuře na paprice, špekový knedlík
(kuřecí prso, smetana, cibule, máslo, mléko, mouka, vejce, špek, brambor, bylinky, koření)
Alergen:1,3,7

MENU 3: Pekingské kuřecí nudličky, rýžové nudle (BZL) 
(kuřecé maso, pórek, rýžové víno, paprika, chilli, mrkev, bambusové výhonky, vodní kaštany, 
rýžové nudle, sojová omáčka, bylinky, koření)
Alergen:6



PÁTEK 23.3.
POLÉVKA 1: Špenátová se smetanou (BZL)
(špenát, cibule, česnek, máslo, smetana, mléko, bylinky, koření)
Alergen: 7

POLÉVKA 2: Květáková (BZL)
(květák, cibule, máslo, smetana, mléko, bylinky, koření)
Alergen:7

MENU 1: Tarhoňa se špenátem, balkánským sýrem a praženými vlašskými ořechy                 
(tarhoňa, špenát, olivový olej, cibule, česnek, balkánský sýr, vlašské ořechy,bylinky, koření)
 Alergen: 1,3,7,8 

MENU 2: Boloňské špagety s parmazánem
(hovězí maso, červené víno, rajčata, cibule, česnek, špagety, parmazán, bylinky, koření)
Alergen:1,3,7

MENU 3: Francouské krůtí ragú na červeném víně, bramborová kaše (BZL)
(Krůtí prso, červené víno, cibule, rajčata, mrkev, celer, petržel, žampiony, hrášek, brambor, mléko, 
máslo, bylinky, koření)
Alergen:7,9


