
                    

Pondělí 1.5. 
 

                                                              Státní svátek 
                 

 
Úterý 2.5. 

 
Brokolicový krém (1,7) 

 
          1)Zapečená treska se zeleninou a vejci, vařený brambor (1,3,4) 

 
          2)Hovězí Znojemská pečeně s houskovým knedlíkem (1,3,7) 

 
 

Středa  3.5. 
 

Hovězí vývar s játrovou rýží (1,3,9) 
 

          1)Krůtí maso na černo (mandle, rozinky), houskový knedlík (1,3,7) 
 

          2)Bramborové gnocchi s kuřecím masem, žampiony, rajčaty a  
                                                       smetanou (1,3,7) 

 
 

Čtvrtek 4.5. 
 

Gulášová polévka (1,9) 
 

         1)Pražská šunka s nastavovanou kaší, okurka (1) 
 

         2)Smažený květák s vařeným bramborem, tatarka (1,3,7,10) 
 
 

Pátek 5.5. 
 

Kukuřičná polévka (1,7) 
  

1) Maso-kapustový karbanátek, vařený brambor, hořčice (1,3,7,10) 
 
2) Jahodové knedlíky s tvarohem (1,3,7) 
 

 
 
 
 
 



 

Pondělí 8.5. 
 

                                                      Státní svátek 
 
 
 

Úterý 9.5. 
 

Tomatová s rýží (1,9) 
 

1) Uzené kuřecí stehno s jihočeskou lepenicí (1) 
 

2) Uhlířské špagety (1,3,7) 
 
 

Středa 10.5. 
 

Hrachová polévka (1) 
 

1) Pečená krkovice na česneku, špenát, bramborový knedlík (1,3,7) 
 

2) Zeleninové placičky s vařeným bramborem, tatarka (1,3,7) 
 
 

Čtvrtek 11.5. 
 

Kadloun s játrovými knedlíčky (1,3,7,9) 
 

1) Srbské žebírko s rýží (1,9) 
 

2) Koprová omáčka s vejci s vařeným bramborem (1,3,4,7,9) 
 
 

Pátek 12.5. 
 

Fazolová polévka (1,9) 
 

1) Vinná klobása s vařeným bramborem, hořčice (1,3,10) 
 

2) Zeleninový salát se sýrem a šunkou, toust (1,3,7) 
 

 

 

 

 



 

Pondělí 15.5. 

                                              Celerový krém s tymiánem (1,7,9) 

           1)  Kuřecí nudličky na žampionech, rýže (1,7)  

           2) Vepřový řízek s bramborovým salátem (1,3,7,9) 

 

Úterý 16.5. 

Kapustová polévka (1,9) 

           1) Pštrosí vejce s bramborovou kaší, okurka (1,3,7) 

           2) Segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7,9) 

 

Středa 17.5. 

Čočková polévka (1,9) 

1) Bramborové gnocchi s kuřecím masem a smetanovým špenátem         

           2) Smažené žampiony, vařený brambor, tatarka (1,3,7,10) 

 

Čtvrtek 18.5. 

Zelná polévka s klobásou (1,7,9) 

           1) Vepřové maso na mrkvi a hrášku, vařený brambor (1,7) 

           2) Zapečené palačinky se špenátem, uzeným masem a sýrem (1,3,7) 

 

Pátek 19.5. 

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (1,3,7,9) 

           1) Kuře ála bažant, červené zelí, mix knedlíků (1,3,7,9) 

2) Zapečené tvarohové palačinky s ovocem (1,3,7)    

                                                                                              



Pondělí 22.5. 

Žampionový krém (1,7) 

   1) Halušky s uzeným masem a zelí, cibulka (1,3,7,10) 

   2) Rozlítaný hovězí ptáček s houskovým knedlíkem (1,3,7,9) 

 

Úterý 23.5. 

Italská zeleninová s bazalkou (1,9) 

   1) Rybí prsty s bramborovou kaší, citron (1,3,4,7) 

   2) Kuřecí kousky „ála Itálie“, těstoviny (1,3,7) 

 

Středa 24.5. 

Uzená polévka s kroupami (1) 

    1) Vepřová roláda se špenátem, bramborový knedlík (1,3,7) 

    2) Čočka na kyselo s uzeným masem, okurka, cibulka (1,9) 

 

Čtvrtek 25.5. 

Frankfurtská polévka (1,9) 

    1) Cikánská hovězí pečeně s rýží (1,9) 

    2)Holandský řízek s bramborovou kaší, okurka (1,3,7) 

 

Pátek 26.5. 

Dýňová polévka (1,7) 

     1) Kuřecí maso „gyros“, opečený brambor, tzaziky (1,7) 

     2) Smažený pangas s vařeným bramborem, citron (1,3,7) 

 

 



Pondělí 29.5. 

Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi  (1,3,7,9) 

   1) Hrachová kaše s párkem, okurka (1) 

   2) Pečená kuřecí křídla s vařeným brambore, kukuřice (1,3,7,9) 

 

 

Úterý 30.5. 

Boršč (1,7,9) 

   1)  Vepřový závitek se šunkou a sýrem, vařený brambor (1,7) 

   2)  Zapečené šunkofleky, okurka (1,3,7) 

 

 

Středa 31.5. 

Kuřecí vývar (1,3,9) 

    1) Boloňské těstoviny, eidam (1,3,7) 

    2) Kuřecí medailonky s bazalkovou omáčkou, šťouchané brambory (1,7) 

 

 

 

 

 

                                                                                Dobrou chuť 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                       


