
Každý den polévka dle Denního menu/ Every day Soup of the Day menu 

 

8.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Výpečky, knedlík, zelí/Pork roasts , dumplings , cabbage 

2. Smažený květák, brambory, tatarka/ Fried cauliflower , potatoes , tartar sauce 

 

Večeře/Dinner 

1. Domácí sekaná, brambory/ Homemade meatloaf , potatoes 

2. Zeleninové vegetariánské rizoto/ Vegetable vegetarian risotto 

 

9.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Plněný paprikový lusk/ Stuffed peppers 

2. Bavorské vdolky/  Bavarian pods 

Večeře/Dinner 

1. Kapr „Po novohradsku“/ Carp " Novohrad " 

2. Houbový guláš/ Mushroom goulash 

 

10.7.2013 

Oběd/Lunch 

1.  Guláš, knedlík/ Beef goulash with bread dumplings 

2. Vařená brokolice, brambor/ Steamed broccoli with potatoes 

Večeře/Dinner 

1. Pečené kuřecí stehno, rýže/ Roasted chicken leg with rice  

2.   Houbové rizoto/ Mushroom risotto 

11.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Srbské z rizoto z vepřového masa, okurka/ Serbian risotto of pork , cucumber 

2. Smažený sýr, brambory, tatarka/  Fried cheese , potatoes , tartar sauce 

 

 



 

Večeře/Dinner 

1. Boloňské špagety/ Spaghetti Bolognese 

2. Těstoviny s brokolicí s sýrem/  Pasta with broccoli with cheese 

12.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Smažený kapr, brambory/ Fried carp with potato 

2. Domácí plněné ovocné knedlíky/ Home dumplings stuffed with fruit 

Večeře/Dinner 

1. Rajská omáčka, hovězí maso, knedlík/  Tomato sauce , beef , dumplings 

2.   Zeleninový špíz, brambory/ Vegetables skewers , potatoes 

13.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Pečené kuřecí stehno, vídeňský knedlík/ Roasted chicken leg, Viennese dumplings 

2. Rýžový nákyp s ovocem/ Rice pudding with fruit 

Večeře/Dinner 

1. Segedínský guláš, knedlík/ Szeged goulash , dumplings 

2.   Čočka na kyselo, volské oko, kyselá okurka/ Lentils, fried egg , gherkin 

14.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Čevapčiči, brambory/ Minced meat , potatoes 

2. Restovaná zelenina, rýže/ Sauteed vegetables , rice 

Večeře/Dinner 

1. Přírodní pangas, brambory/ Natural pangas , potatoes 

2.   Domácí buchtičky se šodó/  Homemade cakes with vanilla cream 

15.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Koprová omáčka, hovězí maso, knedlík/ Dill sauce , beef , dumplings 

2. Velký zeleninový salát, bageta/ Large vegetable salad , baguette 

 

Večeře/Dinner 



1. Pečené kuřecí stehno, knedlík, zelí/ Roasted chicken drumstick, dumplings, 

cabbage 

2. Grilovaná zelenina, toast/ Grilled vegetables , toast 

16.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Hamburgská kýta, knedlík/ Hamburg leg, dumplings 

2. Grilovaný lilek, brambor/ Grilled eggplant , potatoes 

Večeře/Dinner 

1. Košický řízek, brambory/ Kosice steak, potatoes 

2. Zapečené těstoviny se zeleninou a sýrem/ Baked pasta with vegetables and 

cheese 

17.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Zapečené filé se sýrem/ Baked fillet with cheese 

2. Šišky s mákem/ Dumplings with poppy seeds 

Večeře/Dinner 

1. Cikánská hovězí pečeně, rýže/ Gypsy roast beef , rice 

2. Smažený hermelín, brambor/  Fried cheese , potato 

18.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Bratislavské plecko, knedlík/ Bratislava shoulder , dumplings 

2. Palačinky plněné špenátem, sypané sýrem/ Crepes filled with spinach and cheese 

Večeře/Dinner 

1. Karbanátek, brambory/ Meatballs with potatoes 

2. Smažené žampiony, brambor/ Fried mushrooms, potato 

19.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Hovězí roštěná , rýže/ Roast beef , rice 

2. Vařená zelenina, brambor/ Steamed vegetables , potatoes 

Večeře/Dinner 

1. Pečené kuřecí stehno s klobásovou směsí/ Roasted chicken leg with sausage mixture 

2. Zeleninové lečo, vařený brambor/ Vegetable ratatouille and potatoes 

20.7.2013 



Oběd/Lunch 

1. Přírodní vepřový plátek, hranolky/ Pork steak, fries 

2. Palačinky s marmeládou a šlehačkou/Pancakes with jam and whipped cream 

Večeře/Dinner 

1. Domácí plněné bramborové knedlíky/ Potato dumplings stuffed with meat 

2.  Jáhlová kaše se zeleninou/ Millet porridge with vegetables 

21.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Hovězí kostky na česneku, rýže/Beef cubes with garlic, rice 

2. Květák alá mozeček, brambor/ Cauliflower ala cerebellum , potatoes 

Večeře/Dinner 

1. Kuřecí řízek, bramborová kaše/ Chicken steak, mashed potatoes  

2.  Míchaný zeleninový salát z listové zeleniny, toast/ Mixed vegetables salad of leafy greens 

, toast 

22.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Vepřový řízek, brambory/ Pork steak, potatoes 

2. Těstovinový salát se zeleninou/Pasta salad , toast 

Večeře/Dinner 

1. Hovězí maso, špenát, brambory/ Beef, spinach , potatoes 

2.  Bramborák/ Potato pancake 

23.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Kachna, drbák, zelí/ Roast duck , dumplings, cabbage 

2. Smažený květák, bramborová kaše/ Fried cauliflower , potato mash 

Večeře/Dinner 

1. Uzená krkovice, knedlík, zelí/ Smoked pork, dumplings and sauerkraut 

2. Brokolicové placičky/Broccoli pancakes 

 

24.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Španělský ptáček, rýže/ Spanish roll , rice 

2. Rýžový nákyp/Rice puding 



 

Večeře/Dinner 

1. Kuřecí kung-pao, rýže/ Kung - pao chicken , rice 

2. Bramborový vegetariánský guláš/ Potato vegetarian goulash 

25.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Hrachová kaše, uzené maso/ Boiled lentils(Peas), smoked meat  

2. Hrachová kaše, vejce, okurka/ Boiled Lentils (Peas) , eggs, gherkin 

Večeře/Dinner 

1. Plněná kuřecí kapsa, brambor/ Stuffed chicken breast , potatoes 

2.  Šišky s mákem/ Dumplings with poppy seeds/Poppy dumplings 

26.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Dušená mrkev, hovězí maso, brambory/ Steamed carrots , beef, potatoes 

2. Brokolice se sýrovou omáčkou, brambor/ Broccoli with cheese sauce , potato 

Večeře/Dinner 

1. Krůtí řízek, bramborová kaše/ Turkey breast, mashed potatoes  

2.  Grilovaný lilek, brambor/ Grilled eggplant , potatoes 

27.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Svíčková na smetaně,hovězí maso,knedlík/ Sirloin in cream sauce, beef , dumplings 

2. Žampionový salát/ Mushroom salad , baguette 

večeře/Dinner 

1. Zapečené těstoviny s uzeným masem/ Baked pasta with smoked meat 

2.  Zapečené vegetariánské těstovin se sýrem/ Vegetarian Baked pasta with cheese 

28.7.2013 

Oběd/Lunch 

1. Kuřecí nudličky se šunkou na smetaně, těstoviny/ Noodles with ham in cream sauce, 

pasta 

2. Domácí plněné knedlíky/ Home dumplings stuffed with cheese 

Večeře/Dinner 

1. Čína z kuřecího masa/ China of chicken, rice 

2. Zeleninová čína, rýže/ China of vegetables, rice 


