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asijská pánev, gratinované špecle 

asijská pánev, restované špecle 

babiččino kuře, těstoviny, slanina, žampiony, kuř. játra 

boloňské špagety sypané sýrem 

bramborák, salát z kysaného zelí 

bramborové gnocchi po pařížsku, parmazán 

bramborové gnocchi po pařížsku, rajčata, paprika, lilek  

bramborové gnocchi s lososem a smetanou 

bramborové šišky plněné mákem  

bramborové šišky plněné mákem  

bramborové šišky plněné špenátem smažená cibulka 

bramborové špalíčky, uzené škvarky, bílé kysané zelí 

bramborový guláš, chléb 

brokolice se sýrovou omáčkou, těstoviny  

brynzové halušky 

cikánská hovězí pečeně, dušená rýže 

čevabčiči, vařený brambor, cibule s hořčicí 

čočka na kyselo, dětský párek, okurka 

čočka na kyselo, vařené vejce, kyselá okurka 

drůbeží na paprice, těstoviny  

drůbeží ražniči, vařené brambory 

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 

falešný hovězí ptáček, jasmínová rýže 

farmářské těstoviny se sýrem 

francouzské brambory s uzeným masem 

gratinované špecle se slaninou a žampiony  

gratinované špecle, zeleninová obloha 

grenadýrský pochod 

guláš tisíc a jedné fazole, chléb 
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halušky s brynzou a slaninou 

halušky s kysaným zelím a slaninou  

hamburger 

hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík 

hejkyho noky, kuřecí maso, niva, smetana 

holandský řízek, bramborová kaše 

hovězí guláš, těstoviny 

hovězí kostky po zbojnicku, bramborový knedlík, červené zelí 

hovězí kousky s dýní, vařené brambory 

hovězí maso na houbách, kynutý knedlík 

hovězí maso, zadělávaný hrášek, vařené brambory  

hovězí mexický guláš, těstoviny 

hovězí na houbách, dušená rýže 

hovězí nudličky s cibulovo-česnekovou omáčkou, špecle s listovým špenátem 

hovězí svíčková na smetaně, kynutý houskový knedlík 

hovězí vařené maso, fazolky na kyselo, vařené brambory  

hovězí znojemská pečeně, dušená rýže 

hrachová kaše, párek, okurka  

hrachová kaše, vejce, okurka  

chilli con carne, chléb 

italské špagety ,,zbruf´´se sýrem 

jelení plec se zeleninou, gnocchi 

jelení ragú, bramborové gnocchi 

kančí na lesácký způsob, těstoviny 

klokaní kostky pečené na rajčátkách, dušená rýže 

klokaní ragú, jasmínová rýže  

koprová omáčka, vařené vejce, vařené brambory 

králičí kousky s hlívou ústřičnou 

králík po čínsku, rýžové nudle  

králík po mexicku, rýže 

králík po staročesku, vařené brambory 

krupicová kaše s kakaem 

krůtí na rozmarýnu, vařené brambory 

krůtí plátek, dušená rýže a zelenina 

krůtí čína, rýžové nudle 

krůtí maso na zázvoru a zelenině, dušená rýže 
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krůtí nudličky s hořčično-smetanovou omáčkou, těstoviny  

krůtí po mexicku, dušená rýže 

kuřecí maso na paprice, těstoviny 

kuřecí paličky v marinádě, jasmínová rýže 

kuřecí plátek, restované fazolky, kukuřičná kaše 

kuře na majoránce, kroupové rizoto 

kuře na paprice, celozrnné houskové knedlíky 

kuře na zelí, bramborový knedlík 

kuřecí kebab, vařené brambory, salát coleslaw 

kuřecí kuličky alá Ikea, máslové brambory, smetanová omáčka, brusinky  

kuřecí masová směs, jasmínová rýže 

kuřecí plátek s dušenou zeleninou na másle, jasmínová rýže 

kuřecí salát s medovo-hořčičným dresinkem, celozrnné pečivo 

kuřecí směs se zeleninou a žampiony, divoká rýže 

kuskusový salát s kuřecím masem 

kynuté borůvkové knedlíky, cukr, máslo 

lívance s ovocným přelivem a zakysanou smetanou 

losos na bylinkách, vařené brambory s pažitkou 

losos na másle, vařené brambory, tzaziky 

lotrinské nudle, zelný salát 

luštěninové rizoto, okurka 

luštěninový kotlík, chléb 

medailonky z vepřové panenky, omáčka z lišek, vařené brambory 

marinovaný králík, tarhoňa 

máslový řízek, vařené brambory 

masová haše, vařené brambory, okurka 

mexické fazole, chléb 

míchaný zeleninový salát, česnekový dip, celozrnné pečivo 

míchaný zeleninový salát, jogurtový dip, pečivo 

mufloní pečeně, bramborové knedlíky, zelí 

myslivecká hovězí pečeně, houskový knedlík 

nudle s mákem 

obalovaná treska, bramborová kaše 

obalované kuřecí stripsy, bramborová kaše, zelný salát  

obalované maxi krevety Surimi, šťouchané brambory, tatarská omáčka  

obalovaný květák, vařený brambor, tatarská omáčka 
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ovocné knedlíky s tvarohem 

ovocný salát, zakysaná smetana, loupáček 

palačinky s marmeládou 

penne ala margarita 

pizza quatro formagi 

plněné šišky mákem 

podžárka z vepřového masa, jasmínová rýže 

povidlové taštičky sypané cukrem 

pražská hovězí pečeně, rýže  

přírodní krůtí plátek, červená divoká rýže 

rajská hovězí pečeně, těstoviny 

rizoto z vepřového masa, sýr, kyselá okurka 

ruská hovězí pečeně, houskový knedlík 

ryba hoki na bylinkách, vařené brambory 

rýžový nákyp s ovocem 

řecká musaka se špenátem 

salát z červené řepy s fazolemi a balkánským sýrem 

segedínský guláš, houskové knedlíky 

sekaná pečeně, bramborová kaše 

smažený kuřecí řízek, vařené brambory 

smažené rybí prsty, bramborová kaše 

smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát  

smažený vepřový karbanátek, bramborová kaše 

smažený vepřový řízek, vařené brambory 

smetanové brambory, vepřový plátek, zeleninová obloha  

sójové ražniči, vařené brambory, zeleninová obloha 

šopský salát, celozrnné pečivo  

špagety s kuřecím masem a rajčaty 

špecle se sýrovou omáčkou, anglická slanina 

srbská masová směs, rýže 

srbské rizoto, sypané sýrem 

svíčková na smetaně, houskové knedlíky 

šopský salát, celozrnné pečivo 

šoulet, vepřový plátek, kyselá okurka 

špagety po španělsku, sýr 

španělská hovězí pečeně, dušená rýže 
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špenát, vařené vejce, vařené brambory 

šunkofleky, kyselá okurka 

švédské kuličky IKEA se smetanovou omáčkou, brusinky, šťouchané brambory  

švestkové knedlíky sypané cukrem a mákem 

těstovinové flíčky se zelím a slaninou 

těstoviny penne s kuřecím masem a smetanovou omáčkou  

těstoviny po farmářsku 

těstoviny s brokolicí a sýrovou omáčkou 

těstoviny Tagliateli ´´Pomodoro´´, sypané parmazánem 

těstoviny penne se sušenými rajčaty rukolou a česnekem  

těstoviny s luštěninovou směsí ala bolognes, sypané sýrem  

těstoviny se šunkou a smetanovo-sýrovou omáčkou 

tortilla s kuřecím masem a zeleninou 

vegetariánské kung-pao, čínské nudle 

vegetariánské kung-pao, kari rýže 

vepřenky, vařené brambory, cibule, hořčice 

vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát 

vepřová pečeně, dušená zelenina, vařené brambory 

vepřový perkelt, těstoviny 

vepřový prejt, vařené brambory, kysané zelí 

vepřový vrabec, bramborový knedlík, červené kysané zelí  

vepřové bratislavské maso, těstoviny 

vepřové maso v kapustě, vařené brambory 

vepřové maso, dušená zelenina, vařené brambory 

vepřové nudličky na kari s ananasem, divoká rýže 

vepřové nudličky s nivou, divoká rýže 

vepřové po znojemsku, těstoviny 

vepřové poděbradské maso, těstoviny 

vločková kaše s cukrem a skořicí 

zapečené špecle se zeleninou  

zeleninové lívanečky, bramborová kaše 

zeleninový salát s kuřecím masem a kuskusem  

zeleninový salát s kuřecím masem, česnekový dip, pečivo  

zeleninový salát s kuřecími kousky, koprový dip, chléb  

zeleninový salát se smaž. surimi krevetami s dipem, pečivo  

zvěřina se šípkovou omáčkou, gnocchi 
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