
                   Bezmasá jídla (šunka, tuňák, kuřecí maso-ano) 

13402    Zapečené brambory s vejcem a zeleninou 

              brambory, směs zeleniny - kukuřice, mrkev, hrášek, cibule, vejce, eidam, 

              ovesné vločky, sladká smetana - 1,3,7     

13403    Zapečené brambory s kysaným zelím 

              brambory, slanina, kysané zelí, cibule     

13404    Bramborový guláš 

              brambory, cibule, dušená šunka, hl. mouka, kečup, koření - 1 

13406    Zapečené brambory s celozrnnou těstovinou 

              brambory, cibule, dušená šunka, celozrnná těstovina - 1 

13410    Francouzské brambory 

              brambory, dušená šunka, cibule, vejce, eidam, hořčice - 3,7,10 

13412    Zapečené brambory s brokolicí 

              brambory, brokolice, kukuřice, vejce, mléko, strouhanka, cibule, eidam - 1,3,7 

13413    Zapečené brambory s vejcem 

              brambory, vejce, eidam - 3,10 

13409    Bramborové knedlíky plněné 

              směs na bramborové těsto, dušená šunka, cibule - 1,3,10  

13020    Rizoto s mrkví 

              rýže, dušená mrkev, cibule, eidam - 7 

13021    Zapečené rizoto se zeleninou a masem 

              rýže, eidam, šunka, uzené nebo mleté maso, zeleninová mražená směs, šlehačka, 

              vejce - 3,7 

13022    Bulgur rizoto 

              bulgur, mražená zeleninová směs, cibule, solčanka, olej, sůl, kari, na posyp eidam - 7 

 

                                         Zeleninová jídla 

19104    Zelené fazolové lusky nakyselo 

              zelené fazolky, hl. mouka, šlehačka - 1,7 

19105    Dušený špenát 

              mražený špenát, hl. mouka, cibule, vejce, mléko - 1,3,7 



19106    Dušená míchaná zelenina 

              mražená zeleninová směs - kukuřice, hrách, mrkev, hl. mouka - 1 

13416    Zapečená brokolice se sýrem a šunkou 

              brokolice, eidam, šunka, vejce, cibule, mléko - 3,7 

19109    Květákový mozeček 

              květák, vejce, koření, cibule - 3 

19110    Květák zapečený s uzeným masem 

              květák, dušená šunka, eidam, šlehačka - 7 

 Zapékaný květák/1 -  květák, mrkev, hrášek, cibule, vejce, mléko, olej, koření - 3,7 

Zapečený květák/2 - květák, žemle, pórek, kečup, vejce, eidam, rajče, paprika, olej, 

                                    paprika, sojová omáčka, česnek - 1,7,6 

19112    Kapustové karbanátky 

              kapusta, uzené maso, vejce, hl. mouka, strouhanka, koření - 1,3 

13018, 13019   Zeleninové rizoto  (s kuřecím masem, Klasem)  

                         rýže, zeleninová směs (kukuřice, hrášek, mrkev), eidam, kečup, koření - 7 

19613   Jáhlové rizoto s tuňákem 

             jáhly, tuňák, zeleninová směs (kukuřice, hrášek, mrkev), eidam, kečup - 4,7 

19615   Jáhlové rizoto s kuřecím masem 

             jáhly, kuřecí maso, zeleninová směs, eidam, kečup - 4,7   

 

 


