NABÍDKA JÍDEL K VÝBĚRU
1. Hovězí svíčková na smetaně s knedlíkem
2. Guláš s knedlíkem nebo chlebem
3. Pečená krkovice se zelím a knedlíkem (houskový, bramborový)
4. Španělský ptáček, dušená rýže
5. Plněná vepřová kapsa, šťouchané brambory
6. Steak z krkovice se sázeným vejcem a bramborem
7. Vepřový plátek s cibulí a anglickou slaninou, bramborová kaše
8. Maďarský vepřový parkelt s těstovinami
9. Kuřecí plátek na žampionech s těstovinami
10. Smažené kuřecí paličky s bramborovo – mrkvovým pyré
11. Vepřový nebo kuřecí řízek s bramborem
12. Rajská omáčka se švédskými masovými kuličkami, těstoviny nebo knedlík
13. Špagety Ala pollo (kuř. maso, kukuřice, žampiony)
14. Boloňské špagety
15. Kuřecí steak s broskví a opékanými brambory
16. Bramborák plněný masovou směsí
17. Kuřecí ondráš se zeleninovým salátem
18. Plněná palačinka se špenátem a žampiony
19. Zeleninový salát s grilovaným hermelínem, bageta
20. Koprová omáčka s bramborem a vejcem
21. Kuřecí směs s rýží
22. Špenát s bramborem a vejcem (vepř. výpečky)
23. Hrachová kaše s klobásou s chlebem
24. Zapečené brambory s uzeným masem
25. Zapečené těstoviny se špenátem

26. Žemlovka s jablky a tvarohem
27. Ovocné knedlíky
28. Ovocné taštičky
29. Těstovinový salát
30. Kuskus se zeleninou
31. Buchtičky s krémem
32. Čočka nakyselo s vajíčkem a chlebem
33. Rizoto s kuřecím masem
34. Zeleninové rizoto
35. Kuřecí plátek s bramborem
36. Vepřový plátek s bramborem
37. Těstovinový salát s kuřecím masem
38. Segedínský guláš s knedlíkem
39. Pečené kuře s rýží nebo bramborem
41. Hovězí ptáček s rýží
42. Hovězí ragú s rýží
43. Sekaná pečeně s bramborem
44. Kuřecí samuraj s rýží
45. Smažený květák s bramborem
46. Smažený sýr s bramborem
47. Rybí filé s bramborem (jako řízek, na másle)
48. Kuřecí játra s rýží
49. Sojové nudličky, plátky – jako veg. varianta místo masa
50. Plněné papriky s rajskou omáčkou a knedlíkem
51. Smažený holandský řízek s bramborem

Polévky:
Hovězí, kuřecí vývar s nudlemi
Zeleninová
Bramborová
Moravská kyselice
Kulajda
Rajská
Brokolicová
Kmínová
Čočková
Fazolová
Hrachová
Franfurtská
Pórková
Česneková
Cibulová
Špenátová
Uzená s kroupami
Gulášová
Saláty:
Zeleninový míchaný
Rajčatový
Okurkový

