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06.11. - 10.11.2017

Pondělí : Selská polévka s fleky
1. Celerové smažené řízečky, podávané s vařenými petrželkovými bramborami a domácí tatarskou omáčkou
2. Segedínský guláš zjemněný nočkem zakysané smetany, moravské kynuté knedlíky
3. Kuřecí maso kung-pao s praženými burskými oříšky, servírované s kopečkem lehce lepkavé jasmínové rýže
4. Vepřový řízek připravený v provensálském česnekovém těstíčku, servírovaný s opékanými bramborami 
    a mrkvovým salátem s jablky
5. Racionální strava  - Wrap s trhanou treskou a listovými saláty, s mrkvovým julienne, podávaný s omáč-
     kou s pečenými cherry rajčaty

Úterý : Kuřecí polévka s kuskusem
1. Babiččina játrová omáčka, ovoněná majoránkou, podávaná s houskovými knedlíky
2. Kovbojské lehce pikantní červené fazole s klobásou a kukuřicí, podávané s čerstvým křupavým chlebem
3. Smažená vepřová kapsa, plněná šunkou a sýrem, servírovaná s bramborovou kaší a sterilovanou okurkou
4. Gnocchi s kuřecím masem a listovým špenátem ve smetanové omáčce, posypané parmezánem
5. Racionální strava  - Hovězí burger, podávaný s grilovanou zeleninou a pečenými rozmarýnovými 
    bramborami ( jídlo neobsahuje bulku )

Středa: Fazolová polévka s uzeninou
1. Domácí Honzíkovy buchty s tvarohem, přelité vanilkovým krémem s lesními malinami
2. Přírodní vepřová pečeně na žampionech, servírovaná s dušenou šunkovou rýží
3. Grilované kuřecí prsíčko, podávané s pikantní mexickou salsou s kukuřicí a smaženými bramborovými 
    hranolky
4. Svíčková na smetaně s hovězími sekanými kuličkami a nadýchanými houskovými knedlíky
5. Racionální strava  - Kuřecí grilované prso, marinované v bylinkové remuládě, s květákovým pečeným  
    biftečkem a vařeným petrželkovým bramborem

Čtvrtek : Hovězí polévka s nudlemi a květákem
1. Francouzské brambory, doplněné proutky sterilovaných okurek
2. Houbové smetanové rizoto s kuřecím masem, sypané sýrem
3. Smažený květák, podávaný s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou
4. Znojemská hovězí pečeně, servírovaná s dušenou dlouhozrnnou rýží
5. Racionální strava  - Plněné zelné listy květákovým mozečkem s vejci, noček ze sýra Riccota, doplněné 
    míchaným salátem

Pátek : Polévka ragú s hráškem
1. Nadýchané domácí vdolky s povidly a strouhaným tvarohem
2. Pečené kuře na másle, podávané  s bramborovou kaší 
3. Smažený kuřecí prsní řízek v sezamovém trojobalu, s vařenými pažitkovými bramborami a okurkou
4. Ďábelská pánev s vepřovým masem, feferony, klobásou, podávaná v bramboráku, sypaná sýrem
5. Racionální strava  - Restované kuřecí nudličky s křupavou zeleninou, servírované s rýží basmati

     Připravovaná jídla mohou obsahovat stopové prvky ostatních alergenů dle směrnice 1169/2011EU.
           Menu je navrženo a připravováno pod vedením Ivo Húska, executive chéf Restaurace Thálie

Vzorový 
jídelní lístek 

s výběrem 5 jídel 
na každý den



Miska jednorázová, 
dvoudílná a trojdílná 

se strhávací fólií. 
Určeno pro skladování.
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