Pondělí 23.03: Čočková polévka

www.thalie.cz (23.03.2020 - 27.03.2020)

1. Zeleninové rizoto s babykarotkou sypané sýrem, doplněné proutky sterilovaných okurek
2. Frankfurtská vepřová pečeně servírovaná s houskovými knedlíky
3. Kuřecí stehno připravené na jarních bylinkách podávané s kopečkem dušené rýže
4. Pašerácká zapékaná kotleta (sýr, anglická slanina), přelitá přírodní šťávou, šťouchané brambory na
cibulce
5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Spaghetti pomodoro s lososem a parmezánem
Úterý 24.03:

Hovězí polévka s játrovou rýží a nudlemi

1. Špenát podávaný s vaječným volským okem a vařenými bramborami
2. Bramborové halušky promíchané se zelím a uzeným masem
3. Hovězí roštěnky s babiččinou smetanovou houbovou omáčkou na rozmarýnu, servírované s dušenou rýží
4. Pikantní flamendr s restovanými kuřecími nudličkami a papričkami piri-piri, podávaný s opékanými
bramborami
5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Přírodní restované kuřecí prsíčko servírované s mačkanými bramborami
Středa 25.03:

Kapustová polévka

1. Naše dukátové buchtičky přelité vanilkovým krémem
2. Šťavnaté paprikové rizoto s kuřecím masem sypané strouhaným sýrem, proutky sterilovaných okurek
3. Vepřová játra na roštu, podávaná s opékanými bramborami a domácí tatarskou omáčkou
4. Smažená pytlácká kuřecí plněná kapsa (niva, salám vysočina, kapie), servírovaná s bramborovou kaší a
tiva salátem
5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Krůtí medailonky na tymiánu podávané s hráškovým kuskusem a přírodní šťavou
Čtvrtek 26.03: Kuřecí vývar s abecedou
1. Houbové krupoto s voňavou škvařenou slaninou, podávané s čerstvým kmínovým chlebem a sterilovanou
okurkou
2. Boloňské špagety sypané strouhaným sýrem
3. Grilovaná vepřová krkovice marinovaná v medvědím česneku, servírovaná se šťouchanými bramborami
na cibulce a slaninou
4. Bezmasý chuďasův řízek( eidamský sýr v bramboráku), doplněný nakládaným zelným salátem s mrkví
5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Filet z nilského okouna na zeleném koření podávaný s kukuřičnou polentou
Pátek 27.03:

Litevský boršč

1. Nudle s mákem maštěné máslem
2. Jarní kuřecí soté s hráškem, servírované s dušenou máslovou rýží
3. Smažený kuřecí řízek podávaný s domácím bramborovým salátem promíchaným olivovým olejem
4. Vepřová pečínka servírovaná s tuřanským kysaným zelím a houskovými knedlíky

5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Kuřecí gratinovaná prsa s broskvemi a sýrem, podávaná s máslovou
bramborovou kaší
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