
Kuřecí maso 

13203   Smažený kuřecí řízek 

             kuřecí maso, vejce, hladká mouka, strouhanka - 1,3,7 

17028   Přírodní kuřecí řízek 

             kuřecí maso, hladká mouka - 1 

17017   Plněná kuřecí roláda 

             polotovar - kuřecí maso, vepřové maso, šunkový salám, sója, strouhanka, sůl, koření - 

1,3,6 

17003   Kuřecí maso po zahradnicku 

             kuřecí maso, cibule, mrkev, květák, steril. hrášek, koření, šlehačka, hladká mouka - 

1,7 

17004   Kuřecí plátky po staročesku 

             kuřecí maso, steril. žampióny, šlehačka, hladká mouka - 1,7 

17005   Kuřecí sekaná 

             polotovar – maso, hl. mouka, vejce, strouhanka, koření - 1,3 

17010   Pekingské kuře 

             kuře, steril. žampiony, steril. okurka, šlehačka, hladká mouka - 1,7 

17015   Kuře na citronech 

             kuře, citrony, sůl, hladká mouka - 1 

17016   Kuře ala bažant 

             kuře, koření (nové koření, bobk. list, pepř), hladká mouka - 1 

17027   Kuře na pórku a na žampionech 

             kuře, pórek, žampiony, hořčice, šlehačka, hladká mouka - 1,7,10 

17018   Kuřecí maso na zázvoru 

             kuřecí maso, pórek, slanina, zázvor, smetana, hladká  mouka - 1,7 

17019   Kuřecí maso na ananasu 

             kuřecí maso, olej, ananas kompot, hladká mouka, mletý pepř, sůl - 1 

17023   Kuřecí Kung-Pao 

             kuřecí maso, cibule, pórek, solamyl, sojová omáčka - 6   

                                (burské oříšky do jídla nedáváme)     

17022   Kuřecí nudličky na smetaně 

             kuřecí maso, olej, cibule, hladká mouka, šlehačka, hrášek sterilovaný, bílé zelí, kečup, 

koření - 1,7 



17024   Kuřecí soté 

             kuřecí maso, cibule, šlehačka, rajský protlak, koření, hladká mouka - 1,7  

17025   Kuřecí paprikáš 

             kuřecí maso, cibule, rajče, paprika /lusk/,šlehačka, hladká mouka - 1,7 

17026   Kuřecí guláš po myslivecku 

             kuřecí maso, cibule, mrkev, celer, bílý jogurt, hladká  mouka - 1,7,9  

17029   Kuřecí maso Bombay 

             kuřecí maso, paprika /lusk/,ananas kompot, koření, solamyl, sojová omáčka - 6   

17030   Kuřecí maso v paprikové omáčce 

             kuřecí nebo krůtí maso, mletá paprika, červená kapie čerstvá, olej, cibule, hladká 

mouka, smetana, sůl, Solčanka - 1, 7 

             Kuřecí maso po italsku 

             drůbeží maso, cibule, koření, celer, mrkev, paprika, rajče, kečup, mouka, olej, eidam, 

sůl - 1,7,9 

             Krůtí guláš 

             krůtí maso, rajče, paprika, mrkev, celer, cibule, olej, hladká mouka, koření - paprika, 

sůl - 9,1 

             Pečené kuře na kysaném zelí 

             kuře, máslo, kysané zelí, cibule, slanina, koření, kmín, sůl      

             Kuřecí čína 

             kuřecí prsa, cibule, olej, rajčata, paprika, žampiony, hladká mouka, koření, mletý 

pepř, sůl, sojová omáčka - 1,6 

             Zapékané kuřecí maso ve šlehačce 

             kuřecí maso, hladká mouka, cibule, šlehačka, olej, slepičí vývar, koření, kari koření, 

sůl - 1,7 

Krůtí, kuřecí dinosauři – polotovar 

kuřecí, krůtí maso, olej, strouhanka, kukuřičné lupínky, hl. mouka, vejce - 1,3,6,7,8,9,10,11 


