6. 7. - 10. 7. 2020

Státní Svátek
Den upálení mistra Jana Husa
Chléb s medovým máslem, ovoce, čaj 1,7
Polévka kmínová s vejci 1,3,9,
Zeleninové rizoto sypané sýrem, salát 7,9,
Sládkův chléb s taveným sýrem, rajčátko, mléko 1,7,8,11
Chléb s celerovou pomazánkou s jablky, mléko 1,7,9
Polévka květáková 1,3,7
Pečené kuřátko na kmíně, vařený brambor, salát 7,
Sojový rohlík s drožďovou pomazánkou, ředkvička, čaj 1,3,7,8,11
Houska s bylinkovým máslem, paprika, mléko 1,7
Polévka hovězí s játrovou zavářkou 1,3,5,6,7,8,9
Zapečené těstoviny s vajíčkem a zelnými flíčky, salát 1,3,7
Křehký chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,3,7,8,11
Žitánkový chléb s pomazánkou z cizrny a čerstvé mrkve, čaj 1,7,8,11
Polévka frankfurtská s bramborem 1,7
Přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše, salátová okurka 1,7
Bílý jogurt s čerstvým ovocem a piškoty, mléko 1,7

13. 7. - 17. 7. 2020

Křehký chléb s máslem a plátkovým sýrem, ovoce, čaj 1,7,8,11
Polévka brokolicový krém 1,7
Rýžová kaše s omáčkou z čerstvých jahod s mátou 7
Chléb s tvarohem, čerstvou str. mrkví a pažitkou, mléko 1,7
Sládkův chléb s fazolovou pomazánkou a pažitkou, ovoce, mléko
1,7,8,9,11

Polévka česneková s bramborem 1,3,9
Vaječná omeleta se zeleninou, vařený brambor, salát 3,7
Houska s máslem a šunkou, kedlubna, čaj 1,7
Domácí bublanina s ovocem, ovoce, ochucené mléko 1,3,7
Polévka pórková 1,3,7
Hrachová kaše s cibulkou, sázené vejce, salátová okurka 1,3,10,
Houska s tuňákovou pomazánkou paprika, čaj 1,4,7
Sládkův chléb s cuketovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,11
Polévka gulášová 1,7,9,
Svíčková sekaná pečeně, houskový knedlík 1,3,5,6,7,8,9,10
Chléb s celerovou pomazánkou a jarní cibulkou rajčátko, čaj 1,7,9
Žitánkový chléb s paprikovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8,11
Polévka hráškový krém s krutony 1,7,8
Zapečené šunkofleky s vajíčkem, salát 7
Chléb s pomazánkou z červené řepy, mrkvička, mléko 1,7

20. 7. - 24. 7. 2020

Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11
Polévka rajská s těstovinou 1,3,9
Španělská vepřová pečeně s dušenou rýží 1,3,7,10
Chléb s pažitkovým pomazánkovým máslem, rajčátko, mléko 1,7
Sládkův chléb s jarní pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,11
Polévka podještědské kyselo 1,3
Květákový mozeček, vařený brambor, salát 3,7,
Chléb s rybí pomazánkou, mrkvička, čaj 1,4,7
Houska s pomazánkovým máslem, kedlubna, ochucené mléko 1,7
Polévka drůbeží s domácími noky 1,3,9
Mořská štika se zeleninovým bulgurem, salát 1,4,7,
Chléb s budapešťskou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7
Sládkův chléb s drožďovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,3,7,8,11
Polévka hovězí s domácími nudlemi 1,3,9
Boloňské špagety sypané sýrem 1,3,7,9
Chléb s tzatziky pomazánkou, mléko 1,7
Kaše z jáhlových vloček s medem, ovoce, čaj 1,7,8,11
Polévka risi-bisi 9
Kuřecí výpečky, bramborový knedlík, kysané zelí 1,3,7,8,
Chléb s vajíčkovou pomazánkou, ředkvička, mléko 1,3,7

27. 7. - 31. 7. 2020

Chléb s marmeládovým máslem, mléko, ovoce 1,7
Polévka špenátová 1,3,7
Vepřová kýta na kmíně, karotka s hráškem, dušená rýže 1,7
Žitánkový chléb s taveným sýrem, rajčátko, čaj 1,7,8,11
Sládkův chléb s cuketovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,9
Polévka cizrnová s krutony 1,3,7
Koprová omáčka s vařeným vajíčkem, vařený brambor 1,3,7
Chléb s čočkovou pomazánkou, paprika, mléko 1,7
Domácí perník, ovoce, kakao 1,3,7
Polévka zeleninová 1,7,9
Pečené rybí filé s bramborovou kaší, salát 1,3,4,5,6,7,8,11
Sojový rohlík s pomazánkou z čerstvé kedlubny a mrkve, čaj 1,7,8,11
Chléb s bylinkovým tvarohem, ovoce, čaj 1,7
Polévka hovězí s bulgurem 1,9
Bretaňské fazole se sázeným vejcem, salát 1,
Houska s masovou pomazánkou, ředkvička, mléko 1,3,7
Křehký chléb s pomazánkovým máslem, salátová okurka, čaj 1,7,8,11
Polévka bramborová 1,7,9,
Plněné paprikové lusky v rajské omáčce, kolínka 1,3,5,6,7,8,9,12,
Chléb s brokolicovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9

