MČR PONY
MENU - ÚTERÝ 18.8.2020

POLÉVKA:

Zelná s uzeným masem

HLAVNÍ JÍDLA:

Kuřecí plátky se sladkou mrkvičkou , pažitkové brambory
Vepřový guláš podávaný s těstovinou
Masové rizoto se zeleninou sypané sýrem
Krůtí medailonky s grilovanou zeleninou a hranolkami
Zeleninový salát s balkánským sýrem

MENU - STŘEDA 19.8.2020

POLÉVKA:

Zelná s uzeným masem

HLAVNÍ JÍDLA:

Zapečené francouzské brambory s uzeným masem
Vepřová masová směs s cuketou a paprikou, rýže
Hovězí ragú s kořenovou zeleninou, šťouchané brambůrky
Penne s kuřecím masem ve smetanovo-špenátové omáčce
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, kysané zelí
Vepřová pečeně marinovaná v medu se slaninou a sýrem,
farmářské hranolky
Zeleninový salátek s kuřecími kousky, bylinkový dip
Okurkový salátek ve sladkokyselém nálevu

NĚCO NA VEČER:
Utopenci
Nakládaný hermelín

MČR PONY

MENU - ČTVRTEK 20.8.2020
POLÉVKA:
Hrachová s uzeninou

HLAVNÍ JÍDLA:

Šťavnaté výpečky s bramborovým knedlíkem a kysané zelí
Grilovaný stehenní řízek s hranolkami a domácí tatarskou
omáčkou
Tvarohové knedlíčky plněné borůvkami sypané strouhaným
tvarohem
Špagety aglio olio peperoncino sypané parmazánem
Furmanské halušky s klobásou a uzeným sýrem
Pomalu pečené vepřové kare se švestkami, chilli a černým
pivem s opečenými brambůrkami
Špagety alla Carbonara
Zeleninový salát s kuřecími špízky, dresing
Ledový salátek s cheery rajčátky a mozzarelou

NĚCO NAVEČER:

Vepřové paličky "DRUMSTICK" s BBQ omáčkou , s
dřevorubeckým chlebem

MČR PONY

MENU - PÁTEK 21.8.2020
POLÉVKA:
Frankfurtská s uzeninou

HLAVNÍ JÍDLA:

Domácí pečená sekaná s jemnou bramborovou kaší
Pečený králičí hřbet s bramborovým knedlíkem a listovým
špenátem
Grilovaný losos na bylinkách se zeleninovým salátkem,
dresing
Gnocchi con carne e fungi (vepřová panenka, česnek, hříbky,
smetana, tymián, parmazán)
Vepřová plec na paprice s těstovinou
Kuřecí kousky s hranolkami a domácí tatarskou omáčkou
Variace listových salátku s kozím sýrem a červenou řepou
Zelný salátek s paprikou ve sladkokyselém nálevu

NĚCO NAVEČER:

Grilovaná kuřecí křidélka s pikantním dipem , pečivo

MČR PONY

MENU - SOBOTA 22.8.2020
POLÉVKA:
Dýňová

HLAVNÍ JÍDLA:

Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
Pikantní kuřecí paličky s americkými bramborami a domácí
tatarskou omáčkou
Plátky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou, hranolky
Špagety s vepřovým masem , cuketou a červenou cibulkou,
sypané parmazánem
Steak z tuňáka s gratinovanými bramborami se sušenými
rajčátky
Uzená krkovička s bramborovým knedlíčkem a listovým
špenátkem
Zeleninový salát se smaženými hermelínovými
kousky Rajčatový salátek s červenou cibulkou

NĚCO NAVEČER:

Tatarský biftek s topinkami a česnekem

MČR PONY

MENU - NEDĚLE 23.8.2020
POLÉVKA:
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou

HLAVNÍ JÍDLA:

Pečené kachní stehýnko s bramborovým knedlíkem a červené
zelí
Pečená krůtí roláda se zvěřinovou nádivkou s pažitkovými
brambůrkami
Telecí masíčko v liškové omáčce podávané s rýží
Smažený kuřecí řízek s jemnou bramborovou kaší , okurka
Lassagne alla Bolognese
Filet z pstruha na lůžku z ledového salátku a cherry rajčátek
Zeleninový salát s balkánským sýrem

