Pondělí - Montag
a) Vepřová kotleta, šťouchané brambory,
pepřová omáčka
Schweinekotelett mit Stampfkartoffeln ,
Pfeffersauce
b) Kuřecí steak, hranolky, tatarská omáčka
Hühnersteak, Pommes frites, Tatarsauce

c) Těstoviny s liškovou omáčkou a
parmazánem
Teigvaren mit Pfifferlingen Sahne-Sauce und
Parmesan

d) Zeleninový salát se smaženým kuřecím
prsem
Gemüsse Salat mit gebratene Hähnchenbrust

Úterý - Dienstag
a) Medailony z vepřové panenky na tymiánu,
šťouchané brambory
Schweinefiletmedailons auf Thymian,
Stampfkartoffeln

b) Smažený kapr, petrželové brambory
Panierte Karpfen , Petersilien Kartoffeln

c) Bulgur s kořenovou zeleninou
Bulgur mit Wurzelgemüses

d) Zeleninový salát s pestem a bagetkou
Gemüsse Salat mit Basilikumpesto und Bagette

Středa - Mittwoch
a) Řízečky z vepřové kotletky, hranolky,
domácí remuláda
Schnitzelchen vom Schweinekotelett, Pommes frites,
hausgemachte Remulade
b) Kuřecí prso „Sous vide“ na bylinkách, pepřová
omáčka, petrželové brambory
Hähnchenbrust in Kräutermarinade Methode
Sous-vide vorbeteiten, Pffefer Sauce, Petersilien
Kartoffeln
c) Zeleninový salát s kuřecím masem a quinou
Gemüse Salat mit Hänchenfleisch und Quinoa

d) Bramborové šišky plněné mákem, cukr, máslo
Kartoffelnocken mit Mohn gefüllte, Zucker und Butter

Čtvrtek - Donnerstag
a) Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
Paniertes Hähnchenschnitzel, Kartoffelbrei

b) Fettuccine s grilovanou zeleninou
Fettuccine mit gegrilltes Gemüse

c) Zeleninový salát s balkánským sýrem,
olivami a bulgurem
Gemüse Salat mit Feta-Käse, Oliven und
Bulgur

d) Obložená mísa, máslo, pečivo
Wurst - Käse Platte, Butter, Gebäck

Pátek - Freitag
a) Těstoviny s dýňovým pyré, kuřecím masem a
smetanou
Teigwaren mit Kürbispüree, Hänchenfleisch und
Sahne

b) Kuřecí prso s liškovou omáčkou, rýže
Hähnchenbrust mit Pfifferlingen Sahne-Sauce und
Reis

c) Grilovaný camembert na zeleninovém salátě
s rozpečenou bagetkou
Gegrillter Camembert auf
Gemüsesalat serviert, gebackene Baguette

d) Palačinky s ovocem a zmrzlinou
Palatschinken mit Obst und Eis

Sobota – Samstag
a) Marinovaná vepřová krkovice s opečenou
cibulkou, šťouchané brambory
Marinierte Schweinekamm mit gerösteten Zwiebel,
Stampfkartoffeln

b) Masová směs se zeleninou, hranolky
Fleischmischung mit Gemüse, Pommes frites

c) Zeleninový salát s mozarellou
Gemüsesalat mit Mozzarella

d) Ovocné knedlíky s tvarohem, máslem a
cukrem
Obstknödel mit Quark, Zucker und Butter

Neděle – Sonntag
a) Kapr na česneku a tymiánu, petrželové
brambory
Karpfen auf Knoblauch und Thymian,
Petersilienkartoffeln

b) Smažený vepřový řízek, bramborová kaše
Panierte Schweineschnitzel, Kartoffelbrei

c) Těstoviny s bazalkovým pestem a
parmazánem
Teigwaren mit Basilikum Pesto und
Parmesan

d) Zeleninový salát s rukolou a kuřecím
masem
Gemüse Salat mit Hänchenfleich und Rucola

