
Těstoviny 

Těstoviny po Lotrimsku 

             těstoviny, vepřové maso, zakysaná smetana, kečup, eidam, tuk, cibule - 1,7 

18996   Italské těstoviny se žampiony 

             těstoviny, sterilované žampiony, cibule, kečup, eidam, vejce - 1,3,7,9 

18997   Italské těstoviny se zeleninou   

             těstoviny, mražená směs zeleniny (kukuřice, hrášek, mrkev), cibule, kečup, eidam, 

vejce - 1,3,7,9 

18998   Špagety zepečené se žampiony 

             špagety, žampiony, dušená šunka, olej, česnek, eidam, kečup - 1,7 

18999   Špagety po uhlířsku    

             špagety, cibule, slanina, šlehačka, vejce, koření, eidam - 1,3,7 

19000   Špagety po milánsku      

             celozrnné špagety, cibule, rajský protlak, kečup, koření, eidam - 1,3,7  

13408   Zapečené těstoviny s tuňákem a brokolicí 

             tuňák, těstoviny, pórek, cibule, eidam, vejce, máslo - 1,3,4,6,7 

13411   Nudlový nákyp s brokolicí 

             těstoviny, pórek, cibule, eidam, vejce, strouhanka, brokolice - 1,3,7 

13414   Zapečené těstoviny s brokolicí a šunkou 

             těstoviny, pórek, cibule, eidam, vejce, brokolice, dušená šunka - 1,3,4,7 

13415   Celozrnné těstoviny s rajčaty,kuřecím masem a bazalkou 

             těstoviny, olej, drcená rajčata (rajský protlak), česnek, kuřecí prsa, sůl, bazalka, na 

posyp eidam - 1,3,7 

13417   Šumavské nudle 

             těstoviny, cibule, slanina, sterilované žampiony, pórek, vejce, mléko, eidam, koření - 

1,3,7 

13405   Šunkofleky zapečené     

             těstoviny, cibule, dušená šunka, pórek, vejce, mléko, eidam, koření - 1,3,7 

18217   Kuskus s tuňákem a zeleninou  

             kuskus, tuňák – sterilovaný, cibule, mražená směs zeleniny (kukuřice, hrášek, mrkev), 

rajský protlak, kečup, koření, eidam - 1,4,7,9 

 

 



18218   Kuskus s kuřecím masem 

             kuskus, kuřecí maso, cibule, mražená směs zeleniny (kukuřice, hrášek, mrkev), rajský 

protlak, kečup, koření, eidam - 1,7,9 

18219   Kuskus se zeleninou a masem mletým 

             kuskus, mleté vepřové maso, cibule, mražená směs zeleniny (kukuřice, hrášek, 

mrkev), rajský protlak, kečup, koření, eidam - 1,4,7,9 

18220   Kuskus se zeleninou a červenými fazolemi 

             kuskus, sterilované červené fazole, cibule, mražená směs zeleniny (kukuřice, hrášek, 

mrkev), rajský protlak, kečup, koření, eidam - 1,4,7,9 

Omáčka na těstoviny z rajčat a červené čočky 

             rajčata, červená čočka, cibule česnek, bylinky, olej, eidam, zakysaná smetana 

 


