
 

 

Státní Svátek 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

 

Státní Svátek 

Den upálení mistra Jana Husa 

 

Loupáček, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka kmínová s vejci   1,3,9 

Debrecínský guláš, kolínka     1 

Sládkův chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Houska s drožďovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,6,7,11 

Polévka česneková s krutony    1,3,9 

Zapečené těstoviny s vajíčkem a zelnými flíčky, salát 1,3,7 
Žitánkový chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8 

Sládkův chléb s pomazánkou z cizrny a mrkve, čaj 1,7,8,9,11 

Polévka frankfurtská s bramborem  1,7 

Přírodní kuřecí stehenní steak, bramborová kaše, okurka 1,3,5,6,7,8,10,11 

Sójový rohlík s rybí pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,6,7,8 

 

5. – 9. července 



 

 

Rohlík s medovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka brokolicový krém  1,7 
Selská vepřová pečeně, houskový knedlík, kysané zelí   1,3,8 
Žitánkový chléb s bylinkovým tvarohem, zelenina, čaj 1,7,8 

Sójový rohlík s máslem a šunkou, ovoce, mléko 1,6,7 

Polévka gulášová    1,7,9 

Srbské rizoto sypané sýrem, salát   7   

Chléb s fazolovou pomazánkou a pažitkou, zelenina, čaj 1,7,9 

Sládkův chléb s pomazánkou z červené řepy, ovoce, mléko 1,7,8,11 

Polévka pórková   1,3,7 
Marinovaný kuřecí steak, vařený brambor, bylinkový dresink  7,10 

Šlehaný tvaroh s ovocem, piškoty, čaj 1,3,7 

 

Chléb s cuketovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

Polévka hovězí s játrovou zavářkou 1,3,5,6,7,8,9 
Asijská restovaná rýže se zeleninou a kuřecím masem  3,4,5,6,7,8,9,11,13 
Křehký chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,4,7 

 

Žitánkový chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8 

Polévka hráškový krém s krutony    1,7,8 

Těstoviny tagliatelle s krémovou houbovou omáčkou na rozmarýnu 1,7 
Houska s kuřecí pomazánkou a mrkví, zelenina, čaj 1,7,11 

12. – 16.července 



 

 

Houska s máslem a plátkovým sýrem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka rajská s těstovinou   1,3,9 
Domácí těstoviny s mákem a cukrem přelité máslem  1,3,6,7,8,11 
Žitánkový chléb s pažitkovým pomazánkovým máslem, zelenina, čaj 1,7,8 

Chléb s rybí pomazánkou, zelenina, čaj 1,4,7,8,11  

Polévka moravská zelňačka   1,7 

Smažený květák s vařeným bramborem, tatarská omáčka   1,3,5,6,7,8,11 
Sládkův chléb s jarní pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8,9,11 

Tvarohový šáteček, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka drůbeží s domácími noky     1,3,9 
Mořská štika se zeleninovým bulgurem, salát    1,4,7 
Sójový rohlík s hráškovo-mrkvovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,6,7 

Žitánkový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7,8 

Polévka podještědské kyselo   1,3 

Boloňské špagety se sýrem grana padano 1,3,7,9  
Rohlík s tzatziki pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

Kaše z jáhlových vloček s medem, ovoce, čaj 1,7 

Polévka risi-bisi    9 

Čínské kuřecí nudličky se zeleninou, dušená rýže     1,3,6,7,8,9,13 
Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

19. – 23.července 



 

 

Sójový rohlík s taveným sýrem, zelenina, mléko 1,6,7,8 

Polévka špenátová  1,3,7 

Vepřová kýta na římském kmíně, karotka s hráškem, dušená rýže   1,7 

Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Sládkův chléb s brokolicovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,11 

Polévka silný zeleninový vývar   7,9 

Koprová omáčka s vařeným vajíčkem, vařený brambor  1,3,7 

Chléb s čočkovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9 

Žitánkový chléb s masovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,8 

Polévka cizrnová s krutony   1,3,7  

Pečené filet z pangase s bramborovou kaší, salát    1,3,4,5,6,7,8,11 

Křehký chléb s pomazánkou z čerstvé kedlubny a mrkve, čaj 1,7 

Sládkův chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,4,7,8,11 

Polévka hovězí s bulgurem   1,9 

Červené fazolky v tomatové omáčce s vídeňským párkem, cibulka, salát  1   
Houska s bylinkovým máslem, ovoce, mléko 1,7,11 

 

Chléb s pažitkovou pomazánkou s vejci a sýrem, zelenina, čaj 1,3,7 

Polévka bramborová  1,7,9 

Plněné paprikové lusky v rajské omáčce, domácí kolínka  1,3,5,6,7,8,9,12 

Rýžová kaše s ovocem, ovoce, mléko 7 

26. – 30.července 
 


