
1

1 - Obiloviny obsahující 

lepek

2 - Korýši

3 -Vejce 

4 - Ryby

5 -Podzemnice olejná 

(arašídy)

6 - Sójové boby (sója)

7 - Mléko 

8 - Skořápkové plody

9 -Celer

10 -Hořčice

11 - Sezamovéá semena 

(sezam)
12 - Soxid siřičitý a 

siřičitany

13 - Vlčí bob (lupina)

14 - Měkkýši 

Pokrm:
Obsahuje 

alergeny:
Recept obsahuje suroviny: *

Bageta

viz etiketa Hotový výrobek z Lahůdek od Nečase

sezamová semena a výrobky z nich

oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10mg ml/kg; l; 

vyjádřeno SO2

SEZNAM SUROVIN A ALERGENŮ

publikovaný ve směrnici 200/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 

1169/2011 EU

(alergeny viz tabulka )

pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní 

odrůdy a výrobky z nich

a výrobky z nich

a výrobky z nich

vlčí bob a výrobky z nich

a výrobky z nich

podzemnice olejná a výrobky z nich

sójové boby a výrobky z nich

a výrobky z nich

a výrobky z nich

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové 

ořechy, para ořechy, pistácie, makadámie a výrobky z nich

a výrobky z nich

a výrobky z nich
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Baskidské fazole

1,1; 10 Barevné malé fazole, uzenina, uzené 

maso, mražená kukuřice, mražený 

hrášek, kečup, sladká paprika, česnek, 

mouka

Boloňská omáčka
1,1; 10 Mleté vepřové maso, kečup, boloňské 

koření, mouka

Bramborová kaše
7 Šlehané vařené brambory, mléko, 

máslo

Bramborové knedlíky plněné 

uzeným

1,1; 7 Polotovar - z bramborového těsta 

knedlíky naplněné uzeným masem 

vařené ve vodě

Bramborové šišky 
1,1; 7; 3 Bramborové těsto, vejce,šišky vařené 

ve vodě

Bramborovo-celerové pyré 7; 9 Brambory, celer, máslo, mléko

Bramborový knedlík
1,1; 3; 7 Z bramborového těsta vařený knedlík 

(viz etiketa)

Bramborový salát

3; 9; 10 Vařené brambory, mrkev, celer, vejce, 

okurek, hrášek, majonéza, hořčice, 

ocet, cukr

Brambory Vařené brambory

Brambory maštěné máslem 7 Vařené brambory, máslo

Brambory maštěné s pažitkou
7 Vařené brambory, máslo, pažitka

Brambory s cibulkou Vařené brambory, smažená cibulka

Brambory s pažitkou Vařené brambory, pažitka

Brněnské hnízdo

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Mleté vepřové maso, kmín, sójový 

granulát, vejce, strouhanka, bochánky 

upečené v troubě a zasypané tvrdým 

sýrem

Buchty plněné mákem

1,1; 3; 7 Kynuté těsto (mouka, pudig,vejce, 

mléko, droždí, cukr, sůl ) plněné 

vařeným mákem s povidlím

Buchty plněné marmeládou

1,1; 3; 7 Kynuté těsto (mouka, pudig,vejce, 

mléko, droždí, cukr, sůl ) plněné 

marmeládou

Buchty s povidlím

1,1; 3; 7 Kynuté těsto (mouka, pudig,vejce, 

mléko, droždí, cukr, sůl )plněné povidlím

Česnekový kuskus s vepř.m. 

pórkem a žampiony

1,1; Kuskus (těstovina), vepřové maso, 

pórek, žampiony, hladká mouka, česnek

Čevapčiči

1,1; 1,3; 3; 6; 10 Mleté vepřové maso, cibule, sladká 

paprika, vejce, strouhanka, sójový 

granulát, sůl pečené šišky v troubě, 

obloha-cibule, okurek, hořčice…

Čočka na kyselo
1,1 Vařená čočka, smažená cibulka, ocet, 

cukr, mouka
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Čočka po brněnsku
1,1; 9; 7 Vařená čočka, mrkev, celer, zjemněná 

smetanou a mlékem, mouka

Čokoládová poleva
viz. Receptura-puding, čokoláda, kakao, 

cukr

Čokoládový kuskus s kousky 

ovoce

1,1 Kuskus (těstovina), čokoláda, kompot 

vše spojeno

Čokoládový tvaroh
7 Tvaroh šlehaný s cukrem, mlékem a 

kakaem

Čufty na zelenině

3, 1, 6 Mleté vepřové maso, cibule, vejce, 

strouhanka, sójový granulát, sůl, Kuličky 

pečené v troubě. Omáčka z tříbarevné 

papriky, zahuštěná moukou

Dia párek viz etiketa Kuřecí loupací párek ohřátý ve vodě

Dia párek
viz etiketa Loupací párky ohřívané v konvektomatu

Domácí pribináček
7 Tvaroh, šlehačka, cukr

Dukátové buchtičky
1,1;3;7 Kynuté sladké těsto (mouka, 

pudig,vejce, mléko, droždí, cukr, sůl )

Dušená mrkev
1,1;7 Strouhaná mrkev, mléko, smetana, 

mouka

Dušená mrkev s hráškem

1,1;7 Strouhaná mrkev, zelený hrášek, mléko, 

smetana, mouka

Dušené maso na paprikách

1,1 Vepřové maso na kostky, barevná 

paprika, mouka

Dušené maso v zelenině
1,1; 9 Vepřové maso, mrkev, celer, mouka

Fazole con carne

1,1 Olej, vepřové maso, cibule, česnek, 

rajčata, fazole, cukr, pepř, sůl, hladká 

mouka

Fazolky na smetaně
1,1; 7 Sterilované fazolové lusky, mléko, 

smetana, mouka

Frankfurtská hovězí pečeně
1,1; 6 Dušené hovězí maso, mouka, v omáčce 

opečený gothaj

Guláš-bramborový
1,1; 9 Gothaj, brambory, česnek, majoránka, 

kmín, hladká mouka, sůl, koření

Guláš-bramborový s 

vepřovým masem a smetanou

1,1; 9; 10 Brambory, vepřové maso, sladká 

paprika, smetana, mouka, koření, lečo, 

kečup

Guláš-fazolový

1,1; 9; 10 Vařené malé fazole, vepřové maso na 

kostky, lečo, gulášové koření, česnek, 

mouka, kečup
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Guláš-hovězí
1,1; 9 Hovězí maso, sladká paprika, gulášové 

koření, česnek, sůl, mouka

Guláš-karlovarský
1,1; 7; 9 Hovězí maso, sladká paprika, gulášové 

koření, mléko, šlehačka, mouka

Guláš-kotlíkový

1,1; 9; 10; 12 Brambory, vepřové maso, uzené maso, 

sladká paprika, česnek, lečo, mouka, 

koření, kečup

Guláš-maďarský
1,1 Vepřové maso, česnek, lečo, gulášové 

koření, ostré koření, mouka

Guláš-segedínský

1,1;7;10;12 Vepřové maso, zelí, sladká paprika, 

gulášové koření, česnek, mouka, 

šlehačka

Guláš-vepřový 
1,1 Vepřové maso, sladká paprika, česnek, 

mouka

Halušky se zelím a uzeným 

masem

1,1; 3; 7; 10; 12 Z bramborového těsta vařené malé 

šišky, smíchané s uvařeným zelím a 

orestovaným uzeným masem

Hamburská vepřová kýta

10; 9; 1,1; 7 Kýta, šunka, okurky, mrkev, celer, 

cibule, hladká mouka, hořčice, mléko, 

smetana, citron

 Holandský řízek

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Mleté vepřové maso, tvrdý sýr, vejce, 

strouhanka. Smažené placky v trojobalu 

(vejce s mlékem, mouka, strouhanka) 

na oleji.

Hamburger s mletým 

vepřovým masem a oblohou, 

dresinkem

1,1; 1,3; 3;  6; 7; 

10; 11

Vepřové maso, vejce, strouhanka, 

česnek, sójové granulát, sůl -opečené 

placky v konvektomatu. Houska s 

dresinkem (tatarka, hořčice, kečup) a 

zeleninovou oblohou, houska obsahuje 

sezam.

Houskový knedlík 1,1; 3 Hrubá mouka, droždí, rohlíky, voda, 

vejce

Hověz maso po stroganovsku

1,1;7 Hovězí maso, rajský protlak, smetana, 

mléko, hladká mouka, bobkový list, 

cibule

Hovězí maso na houbách 1,1;6 Dušené hovězí maso, houby, mouka

Hovězí na divoko

1,1; 7; 9 Hovězí maso, mrkev, celer, cibule, 

(halali), šlehačka, grilovací koření, 

mouka

Hovězí plátek obalovaný

1,1;3;6 Plátek hovězího masa, obalený ve vejci 

a strouhance, opečený na oleji, zapéká 

se v troubě s cibulkou a sójovou 

omáčkou

Hovězí štěpánská pečeně
1,1; 3; 10 Plátek hovězího masa, sterilované 

okurky, vejce, mouka

Hrachová kaše
1,1 Vařený žlutý půlený hrách, smažená 

cibulka, česnek, mouka
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Italský guláš s cizrnou, rajčaty

1,1; 9; Maso (kuřecí nebo vepřové), fix na 

guláš, sterilovaná cizrna, sterilované 

rajčaty, hladká mouka, česnek, sůl, olej

Jahodová pěna

7 Ušlehaná šlehačka, zakysaná smetana, 

cukr, mixované mražené jahody

Jahodový desert 
Ovocná dětská přesnídávka (polotovar), 

(viz etiketa)

Jaroměřský řízek

1,1; 7 Opečené plátky kuřecího masa v 

mouce, zalité smetanou s česnekem a 

mlékem, dopékané v troubě

Játra na cibulce
1,1; 6; 10 Vepřová játra, cibule, hořčice, mouka, 

sojová omáčka

Jelení skok

1,1; 7; 9; 10; 12 Vepřové maso na kostky, česnek, 

mražená paprika, žampiony, pórek, 

lečo, sladká paprika, gulášové koření, 

mouka, kečup, sypané sýrem a 

strouhaný křen

Jogurt
7 Hotový výrobek-ovocný jogurt,(viz 

etiketa)

Jogurt borůvkový
7; 12 bílý jogurt (viz etiketa), marmeláda 

borůvková

Jogurt jahodový
7; 12 bílý jogurt (viz etiketa), marmeláda 

jahodová

Jogurt meruňkový
7; 12 bílý jogurt (viz etiketa), marmeláda 

meruňková

Jogurt ovocný 7 bílý jogurt (viz etiketa), kompot

Jogurt vanilkový
7 Hotový výrobek-ovocný jogurt, (viz 

etiketa)

Kapustové karbenátky s 

vepřovým masem

1,1; 1,3; 3; 6 Vařená kapusta smíchaná s 

orestovaným mletým vepřovým masem, 

česnek, vejce, sojový granulát 

strouhanka, bochánky opečené v troubě

Karbenátky z robi masa
1,1; 3; 7 Robi maso, vejce, strouhanka, hladká 

mouka, mléko

Karlovarský knedlík
1,1; 3; Rohlíky, mléko, vejce, mouka, 

petrželová nať

Katův šleh

1,1; 10 Vepřové maso nakrájená na kostky, 

barevná papriky, žampiony, česnek, 

kečup, mouka, na talíř se přidá 

zájemcům křen

Koláč domácí
1,1; 3; 7 Upečený koláč - mouka, vejce, mléko, 

olej

Koláč hrnkový  s ovocem
1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, mléko, 

olej, kompot

Koláč jablkový
1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, mléko, 

olej, jablka, skořice
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Koláč kefírový 1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, kefír, olej

Koláč olejová buchta
1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, mléko, 

olej

Koláč perník I.
1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, mléko, 

olej

Koláč tvarohový
1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, mléko, 

tvaroh, olej

Koláč-buchtička 1 Hotový výrobek (viz etiketa)

Koláč-perník II.
1,1; 3; 7 Upečený koláč-mouka, vejce, mléko, 

olej

Kompot-broskvový Kompot broskvový

Kompot-míchaný Kompot míchaný - dle nabídky

Kovbojské fazole

1,1; 7; 9 Fazole červené a bílé, kečup, kuřecí 

maso, klobása, paprika, hladká mouka, 

česnek, grilovací koření

Králičí maso na paprice
1,1; 7; 9 Králičí maso krájené na nudličky, sladká 

paprika, mléko, smetana, mouka

Krupicová kaše
1,1; 7 Hrubá krupice, mléko, máslo, cukr

Krůtí maso v omácče z nivy
1,1; 7 Krůtí maso na nudličky, mléko, 

smetana, strouhaná niva, mouka

Krůtí maso v sýrové omácče 
1,1; 7 Krůtí maso na nudličky, mléko, 

smetana, měkký sýr, máslo, mouka

Krůtí maso ve smetanové 

omáčce

1,1; 7 Krůtí maso na nudličky, mléko, 

smetana, mouka

Krůtí maso ve smetanové 

omáčce s listovým špenátem

1,1; 7 Krůtí maso na nudličky, mléko, 

smetana, listový špenát, mouka

Krůtí závitek s listovým 

špenátem a šunkou

krůtí prsa, listový špenát, šunkový 

salám

Krůtí prsa se sladkokyselou 

čínskou omáčkou, houbami a 

pórkem

1; 1,1; 6; 9; Krůtí maso, žampiony, pórek,čísnská 

zelenina, koření na čínu, sójová omáčka

Krůtí závitek 
3; 10; 12 Krůtí maso, vejce, okurek, párek, 

sterilované zelí

Krůtí závitek s listovým 

špenátem a uzeninou 

1,1; 7 Krůtí maso, listový špenát, uzenina,

Kung-pao

1,1; 6; 8 Kuřecí maso, tříbarevná paprika, 

žampiony, pórek, buráky, sojová 

omáčka, mouka

Kuře na medu
7 Kuřecí stehno pečené na másle, med, 

koření na kuře

Kuřecí játra na cibulce
1,1; 6; 10 Kuřecí játra na nudličky, cibule, hořčice, 

mouka, sojová omáčka
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Kuřecí játra na paprikách
1,1; 6 Kuřecí játra na nudličky, barevná 

paprika, sojová omáčka, mouka

Kuřecí maso na paprice
1,1; 7 Kuřecí maso na nudličky, sladká 

paprika, mléko, smetana, mouka

Kuřecí maso na smetaně

1,1; 7 Kuřecí maso krájené na nudličky, 

mléko, omáčka zjemněná smetanou, 

mouka, světlá omáčka

Kuřecí maso na zelenině
1,1; 9 Kuřecí maso krájené na nudličky, 

mrkev, celer, mouka

Kuřecí maso se sýrové 

omáčce a listovým špenátem

1,1; 7 Kuřecí maso na nudličky, tavený sýr, 

mléko, smetana, mouka

Kuřecí maso v sýrovo-

smetanové omáčce

1,1; 7 Kuřecí maso na nudličky, tavený sýr, 

mléko, smetana, listový špenát, mouka

Kuřecí na kari
1,1; 10 Kuřecí maso na nudličky,  kari koření, 

mouka

Kuřecí nudličky s listovým 

špenátem

1,1; 7 Kuřecí maso na nudličky, mléko, 

smetana, listový špenát, mouka

Kuřecí nudličky v sýrové 

omáčce

1,1; 7 Kuřecí maso na nudličky, mléko, tavený 

sýr, smetana, mouka

Kuřecí přírodní řízek

1,1; 6; 7 Kuřecí plátek masa obalený v mouce, 

opečený na oleji, sojová omáčka, 

dopečený v troubě

Kuřecí roláda s list.špenátem
Kuřecí maso, listový špenát

Kuřecí závitek

1,1; 3; 10 Kuřecí plátek masa potřený hořčicí a 

plněný klobásou, okurkem, vejcem

Kuskus s hlívou ústřičnou a 

vepřovým masem

1,1; 7; 9 Kuskus (těstovina), vepřové maso na 

kostky, hlíva ústřičná, mrkev, celer, 

lečo, sypané sýrem (jako rizoto)

Kuskus s kuřecím masem a 

zeleninou

1,1; 7; Kuskus (těstovina), kuřecí maso, mrkev, 

celer, cibule, hrášek, sypané sýrem 

(jako rizoto)

Květákovo-sýrové řízečky
3; 7; 9; 11; 1,1 polotovar - květák, vejce, sýr, 

strouhanka, sezam, koření

Květákový nákyp
1,1; 3; 7 květák, vejce, mléko, hladká mouka, 

sýr, máslo

Kynuté knedlíky s jahodami

1,1; 3; 7 Hrubá mouka, droždí, vejce, mléko, 

knedlíky plněné mraženými jahodami, 

vařené ve vodě
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Kynuté knedlíky s povidlím
1,1; 3; 7 Hrubá mouka, droždí, vejce, mléko, 

povidla, knedlíky vařené ve vodě

Lasagne na sladko s 

pudinkem a jablky

1,1; 7 Lasagne (těstoviny) prokládané jablky s 

cukrem a skořicí, vrstvy zalité pudinkem 

(mléko, puding) a zapečené v troubě

Lasagne po boloňsku

1,1; 7 Lasagne (těstoviny) prokládané 

boloňskou omáčkou (viz. 

Boloň.omáčka) z vepřového masa 

posypané sýrem, vrstvy zalité 

bešamelem (mléko, mouka) a zapečené 

v troubě

Lasagne s krůtím masem a 

listovým špenátem

1,1; 7 Lasagne (těstovina), drůbeží maso 

orestované s listovým špenátem a 

grilovacím kořením, bešamel (mléko, 

mouka), sýr

Maďarský perkelt

1,1; 9 Vepřové maso, sladká paprika, 

gulášové koření, česnek, paprika 

barevná, hladká mouka - pikantní guláš

Máslový sekaný řízek

1,1; 1,3; 3; 7 Mleté vepřové maso, vejce, strouhanka, 

muškátový oříšek, sušené mléko, citron, 

placičky pečené v konvektomatu s 

máslem

Maso dvou barev

1,1; 6; 9 Kuřecí maso, vepřová kýta, mražené 

papriky, čínská mražená směs, sojová 

omáčka, mouka

Maso tří barev (hov, vepř, 

kuř.)

1,1 Vepřové maso, hovězí maso, kuřecí 

maso, hladká mouka

Masová pikantní směs se 

zeleninou

1,1; 9; 10 Vepřové maso, mražená zelenina, 

celer, mouka, hořčice

Masové kuličky

1,1; 1,3; 3; 6 Ze směsi na sekanou kuličky pečené v 

troubě. Vepřové maso, sójový granulát, 

strouhanka, vejce, sůl

Masový nákyp
1,1; 3 Mleté vepřové maso, rohlíky, vejce - 

jemná sekaná litá na plech

Mexická pánev

1,1; 10 Vařené fazole, vepřové maso, mražená 

zeleninová směs, papriky, kečup, lečo, 

pórek, sladká paprika, česnek, mouka

Moravský vrabec
Pečené vepřové kostky na česneku a 

cibuli

Myslivecký mls

1,1; 10 Vepřové maso na kostky, kuřecí játra na 

nudličky, paprika, rajčata, žampiony, 

kečup, mouka, křen

Nudle sypané mákem
1,1; 7 Vařené bezvaječné těstoviny, sypané 

mákem s cukrem, máslo
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Nudlový nákyp s tvarohem

1,1; 3; 7 Vařené bezvaječné těstoviny, tvaroh, 

zalité vejcem s mlékem a zapečené v 

troubě

Obalované nugety z hejka
4; 3; 1,1; 6 Polotovar- hejk (mořská ryba), vejce, 

strouhanka, mléko

Omáčka-játrová
1,1; 6; 10 Vepřová mletá játra, mouka, česnek, 

sojová omáčka, hořčice

Omáčka-koprová 
1,1; 7 Bešamel, mléko, mouka, smetana, kopr

Omáčka-křenová 
1,1; 7; 12 Bešamel, mléko, mouka, smetana, křen

Omáčka-rajská 

1,1; 7 Rajčatový protlak, smetana, mléko, 

mouka, vývar z bobkového listu

Omáčka-sýrová 
1,1; 7 Měkký sýr, mléko, smetana, mouka, 

pažitka, máslo

Opečená klobása

viz etiketa Párek nakrájený (klobása nebo 

liberecký párek) opečený v 

konvektomatu

Opečený gothaj
viz etiketa Gothaj nakrájený na kolečka, opečený v 

troubě

Opečený karbenátek

1,1; 1,3;  3; 6 Ze směsi na sekanou placičky pečené v 

troubě - vepřové maso, vejce, 

strouhanka, česnek, sójový granulát

Otinoveský mletý řízek

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Mleté vepřové maso, tvrdý sýr niva, 

vejce, strouhanka. Smažené placky v 

trojobalu (vejce s mlékem, mouka, 

strouhanka) na oleji. Jako holandský 

řízek, záměna sýru - niva

Ovesná kaše

1,4; 7 Ovesné vločky uvařené v sladkém 

mléce, maštěné máslem a sypané 

kakaem nebo skořicí

Ovocný salát
Ovoce dle nabídky nakrájené, oslazené 

kompotem, podávané v misce

Pangasius v bylinkovém 

těstíčku

1,1; 3; 4; 7 Mořská ryba, vejce, mléko, hladká 

mouka, bylinky, sůl, olej, smažené na 

oleji

Pangasius zapečený s 

pórkem

4; 7 Mořská ryba pečená na másle v troubě, 

posypaná krájeným pórkem, koření na 

ryby

Pangasius zapečený se 

sýrem a smetanou

4; 7 Pečená mořská ryba, posypaná 

strouhaným sýrem a zalitá smetanou
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Pečená krkovice po 

staročesku

Vepřová krkovice, cibule, česnek, sůl

Pečená kuřecí rolka
viz etiketa Polotovar, nakrájený na kolečka, 

tepelně zpracovaná v troubě

Pečená ryba
4; 7; 9 Pečená mořská ryba na másle, koření 

na ryby

Pečená treska na másle a na 

kmíně

4; 7; Aljašská treska, máslo, kmín

Pečené kuřecí stehno

1,1; 7 Kuřecí stehno pečené na másle a s 

kořením na kuře, šťáva zahuštěná 

moukou

Pečený pangasius (treska) na 

zelenině

4; 7; 9 Pečená mořská ryba na másle v troubě, 

mražená zelenina, mrkev, celer, 

kukuřice, hrášek, květák …

Pečený pangasius (treska) se 

sýrem

4; 7 Pečená mořská ryba na másle v troubě, 

posypaná strouhaným tvrdým sýrem

Pekingské kuřecí nudličky

1,1; 6 Kuřecí maso krájené na nudličky, 

tříbarevná barevná paprika, pórek, 

žampiony, sojová omáčka, mouka

Pikantní masová směs

1,1 Vepřové maso na kostky, tříbarevná 

paprika, pórek, žampiony, ostré koření, 

česnek, mouka

Pizza se šunkovým salámem 

a sýrem

1,1; 7; 10 Těsto na pizzu (viz. Recept - mouka, 

olej, droždí), šunkový salám, kečup, 

strouhaný tvrdý sýr

Plněný zelný list

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Šišky z masa na sekanou( vepřové 

maso, strouhanka, vejce, česnek, 

sójový granulát) zabalené do spařeného 

listu z hlávkového zelí, pečené v troubě

Poděbradské maso

1,1; 7; 9 Vepřové maso, mrkev, celer, cibulem 

smetana, hrášek, květák, rajčatová 

šťáva, máslo, mouka,

Polévka - cizrnová s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule,  sterilovaná 

cizrnová, česnek, brambory, jíška 

(mouka, máslo)

Polévka- květáková s vejci 

smetanová

1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, brambory, květák, 

strouhaná vařená vejce, pažitka, jíška 

(mouka, máslo), polévka zjemněná 

šlehačkou

Polévka-bramborová
1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, brambory, česnek, 

jíška (mouka, máslo)

Polévka-bramborová s 

cizrnou

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, brambory, česnek, 

cizrna (luštěnina), jíška (mouka, máslo)

Polévka-bramborová s 

kukuřicí

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, brambory, česnek, 

kukuřice, jíška (mouka, máslo)
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Polévka-bramborová s 

pórkem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer,  cibule, brambory, česnek, 

pórek, jíška (mouka, máslo)

Polévka-bramborová s vejci
1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer,  cibule, brambory, česnek, 

vejce, jíška (mouka, máslo)

Polévka-bramborová se 

sojovými boby

1,1; 6; 7; 9 Mrkev, celer,  cibule, brambory, česnek, 

sójové boby (luštěnina), jíška (mouka, 

máslo)

Polévka-bramborová se 

sýrem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, brambory, česnek, 

jíška (mouka, máslo), do hotové polévky 

přidám strouhaný tvrdý sýr 

Polévka-bramborová se 

žampiony

1,1; 7; 9 Mrkev, celer,  cibule, brambory, česnek, 

žampiony (houby), jíška (mouka, máslo) 

Polévka-brokolicová s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer,  cibule, brambory, česnek, 

brokolice, jíška (mouka, máslo) 

Polévka-cibulačka s 

rohlíkovými kostkami

1,1; 1,3; 7; 9 Cibulový vývar s mrkví, celerem, 

rohlíkové kostky (viz. etiketa)

Polévka-česneková s 

bramborem

9 Brambory, česnek, majoránka, mrkev, 

celer, nezahuštěná

Polévka-čočková s 

bramborem

1,1; 7; 9 Čočka, mrkev, celer, brambory, česnek, 

jíška (mouka, máslo)

Polévka-drožďová
1,1; 1,3; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kapánek z droždí, 

vajec, strouhanky

Polévka-drůbeží s kapáním

1,1; 3; 7; 9 Vývar z vařených slepic nebo kuřecích 

stehen, mrkev, celer, pažitka, zavářka 

kapání z vajec a mouky, maso 

nakrájené do vývaru

Polévka-drůbeží s těstovinou

1,1; 9 Vývar z vařených slepic nebo kuřecích 

stehen, mrkev, celer, pažitka, zavářka 

těstoviny, maso nakrájené do vývaru

Polévka-fazolová s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule,  bílé velké fazole, 

česnek, brambory, jíška (mouka, máslo)

Polévka-fazolová s klobásou

1, 7, 9 Mrkev, celer, cibule, bílé  fazole, 

česnek, brambory, opečená klobása, 

jíška (mouka, máslo)

Polévka-francouzská s 

bramborem

9 Mrkev, celer, cibule, brambory

Polévka-francouzská s rýží
9 Mrkev, celer, cibule, rýže
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Polévka-francouzská s 

těstovinou

1,1; 9 Mrkev, celer, cibule, zavářka 

bezvaječné těstoviny

Polévka-frankfurtská s 

bramborem

1,1; 7; 9 Gothaj, sladká paprika, mrkev, celer, 

cibule, brambory, gulášové koření, 

česnek, jíška (mouka, máslo)

Polévka-gulášová s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mleté hovězí maso, gulášové koření, 

sladká paprika, brambory, česnek, jíška 

(mouka, máslo)

Polévka-hovězí vývar s 

masem a nudlemi

1,1; 9 Vařené hovězí maso, mrkev, celer, 

cibule, bezvaječné nudle. Maso 

nakrájené na kousky v polévce.

Polévka-hrachová s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule,  žlutý hrách půlený, 

česnek, brambory, jíška (mouka, máslo)

Polévka-hrachová s rohlík. 

kostkami

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule,  rozmixovaný 

vařený žlutý půlený hrách, česnek, 

cibule, jíška (mouka, máslo) Příloha 

opečené rohlíky v troubě.

Polévka-kapustová s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, brambory, česnek, 

kapusta, jíška (mouka, máslo)

Polévka-kmínová s kapáním
1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kmín, kapání z 

mouky a vajec

Polévka-koprová s braborem
1,1; 7 Mléko, smetana, brambory, kopr, 

mouka

Polévka-krémová hrášková
7; 9 Mražený zelený hrášek, smetana, 

mléko, mrkev, celer, vše rozmixováno

Polévka-kroupová s uzeným 

masem

1,2; 1,1; 7; 9 Vařené kroupy, mrkev, celer, cibule, 

česnek, mleté uzené maso

Polévka-krupicová s vejci
1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, krupice, vejce

Polévka-květáková s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer,  cibule, květák, brambory, 

česnek, jíška (mouka, máslo)

Polévka-masová s 

bramborem 

9 Mleté hovězí maso, mrkev, celer, cibule, 

brambory, bez zahuštění

Polévka-masová s 

bramborem a hráškem

9 Mleté hovězí maso, mrkev, celer, cibule, 

brambory, hrášek, bez zahuštění

Polévka-masová s 

bramborem a kukuřicí

9 Mleté hovězí maso, mrkev, celer, cibule, 

brambory, kukuřice, bez zahuštění
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Polévka-masová s rýží a 

kukuřicí

9 Mleté hovězí maso, mrkev, celer, cibule, 

rýže, kukuřice bez zahuštění

Polévka-mléčná s bramborem
1,1; 7 Mléko, šlehačka, brambory, jíška 

(mouka, máslo)

Polévka-mrkvová

1,1; 7; 9 Mléko, smetana, brambory, mrkev, 

celer, pažitka, hladká mouka, máslo - 

rozmixováno

Polévka-pohanková
9 Pohanka, mrkev, celer, cibule, česnek, 

Polévka-pohanková s jarní 

zeleninou

1,1; 7; 9 Pohanka, mrkev, celer, cibule, česnek, 

jarní zelenina (květák, kapusta, 

fazolky),jíška (mouka, máslo)

Polévka-pórková s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, pórek, brambory, 

jíška (mouka, máslo)

Polévka-pórková se 

smetanou a s rohlíkovými 

kostkami

1,1; 1,3; 7; 9; Mixovaná polévka, mrkev, celer, cibule, 

pórek, mouka, zjemněná smetanou a 

mlékem, příloha rohlíkové kostky 

opečené  v troubě

Polévka-rajská s těstovinou

1,1; 7; 9 Rajčatový protlak, mrkev, celer, cibule, 

šlehačka, jíška (mouka, máslo), zavářka 

bezvaječné těstoviny

Polévka-rajská s těstovinovou 

rýží

1,1; 7; 9 Rajčatový protlak, mrkev, celer, cibule, 

šlehačka, jíška (mouka, máslo), zavářka 

těstovinová rýže

Polévka-rýžová s hráškem
9 Mrkev, celer, cibule, rýže, hrášek, bez 

zahuštění

Polévka-rýžová s kukuřicí
9 Mrkev, celer, cibule, rýže, kukuřice, bez 

zahuštění

Polévka-rýžová se zeleninou
9 Mrkev, celer, cibule, rýže, směs 

mražené jarní zeleniny, bez zahuštění

Polévka - kulajda
1,1; 7; 3; mléko, brambory, vejce, smetana, 

houby, kopr, hladká mouka, 

Polévka-s kuskusem 1,1; 9 Mrkev, celer, cibule, kuskus

Polévka-se sójovými boby
1,1; 6; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, jíška (mouka, 

máslo), sterilované sójové boby

Polévka-selská

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, jíška (mouka, 

máslo), bezvaječné těstoviny, smetana

Polévka-slovácká zelňačka

1,1; 7; 9; 10; 12 Sterilované zelí, sladká paprika, cibule, 

vejce, uzené maso, klobása, smetana, 

brambory, jíška (mouka, máslo)
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Polévka - slovenská čočková

1,1; 7; Čočka, mrkev, celer, brambory, česnek, 

jíška (mouka, máslo), smetana, klobása

Polévka-špenátová s kapáním

1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, špenát, česnek, 

kapání z bramborového těsta, jíška 

(mouka, máslo),  polévka zjemněná 

smetanou

Polévka-uzená s kroupami
1,1; 9 Uzená vepřová plec, mrkev, celer, 

cibule, kroupy

Polévka-vločková
1,1; 1,4; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, jíška (mouka, 

máslo), ovesné vločky

Polévka-vývar s masem a 

nudlemi

1,1; 9 Vařené hovězí maso, mrkev, celer, 

cibule, polévkové koření. Maso 

nakrájené do polévky, zelenina 

nastrouhaná, vlasové bezvaječné nudle, 

bez zahuštění.

Polévka-z dýně hokaido
1,1; 7; 9 mrkev, celer, dýně hokaido, mléko, 

smetana, hladká mouka, 

Polévka-z jarní zeleniny
1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule a směs mražené 

jarní zeleniny, jíška (mouka, máslo)

Polévka-z míchaných luštěnin

1,1; 7; 9 Hrách žlutý půlený, bílé fazole malé, 

čočka, brambory, česnek, majoránka, 

mrkev, celer, cibule, jíška (mouka, 

máslo)

Polévka-z vaječné jíšky
1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, vejce, jíška 

(mouka, máslo), česnek

Polévka-zahrádková s 

bramborem

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, česnek, jíška 

(mouka, máslo), různá zelenina (květák, 

hrášek, kukuřice), brambory

Polévka-zahrádková s rýží

1,1; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, různá zelenina 

(květák, hrášek, kukuřice), rýže, jíška 

(mouka, máslo)

Polévka-zeleninová s 

drožďovým kapáním

1,1; 1,3; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kapánek z droždí, 

vejce a strouhanky

Polévka-zeleninová s 

játrovým kapáním

1,1; 1,3; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kapánek z jater 

(vepřová nebo kuřecí), vejce a 

strouhanky

Polévka-zeleninová s 

játrovým kapáním a 

těstovinou

1,1; 1,3; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kapánek z jater 

(vepřová nebo kuřecí), vejce a 

strouhanky, zavářka  bezvaječné 

těstoviny
Polévka-zeleninová s 

krupicovým kapáním

1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kapánek z hrubé 

krupice a vajec

Polévka-zeleninová s 

kuskusem

1,1; 9 Mrkev, celer, cibule, zavářka kuskus

Polévka-zeleninová s rýží
9 Mrkev, celer, cibule, zavářka rýže
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Polévka-zeleninová se 

sýrovým kapáním

1,1; 3; 7; 9 Mrkev, celer, cibule, kapání ze 

strouhaného tvrdého sýru a vejce a 

mouky

Polévka-žampionová se 

smetanou

1,1; 7; 9 Čerstvé žampiony, brambory, mrkev, 

celer, cibule, mouka, mléko, šlehačka

Pribiňáček 7 Hotový mléčný výrobek (viz. etiketa)

Protýkaná kýta
Vepřové maso, anglická slanina, cibule, 

česnek

Přesnídávka 
Hotový výrobek z ovoce (viz. etiketa)

Přírodní kuřecí řízek

1,1; 6 Kuřecí plátek masa obalený v mouce, 

opečený na oleji, sojová omáčka, 

dopečený v troubě

Puding s ananasem
1,1; 7 Vařený puding v mléce, kompot 

(ananas, jahody...)

Puding se sirupem 1,1; 7 Vařený puding v mléce, přeliv sirupem

Rizoto z drůbežího masa a 

zeleniny

7; 9 Vařené drůbeží maso v mrkvi, celeru, 

cibuli, lečo, krájené do vařené rýže s 

hráškem. Sypané sýrem

Rizoto z kuskusu, vepřového 

masa a zeleniny

1,1; 7; 9 Mleté vepřové maso, mrkev, celer, 

cibule, lečo, kuskus (těstovina), hrášek, 

sypané sýrem

Rizoto z vepřového masa a 

zeleniny

1,1; 7; 9 Mleté vepřové maso, mrkev, celer, lečo, 

cibule, rýže, hrášek, sypané sýrem

Robi maso

1,1 Robi je speciálně připravená směs z 

pšeničné bílkoviny, červené řepy, vody 

a koření, která může nahradit maso a 

tím omezí přísun kalorií, tuků a 

cholesterolu. Vypadá jako maso, chutná 

jako maso připravuje se jako maso.

Rohlík 1,1; 1,3 Hotový výrobek (viz etiketa)

Rohlíková nádivka
1,1; 1,3; 3; 7 Rohlíky, mléko, vejce, strouhanka, 

majoránka

Rohlíkové kostky
1,1; 1,3; 9 Rohlíky nakrájené na kostky okořeněné 

a opečené v troubě 

Rybí karbenátek se sýrem
1,1; 1,3;  3;  4;  7 Krájené mořské rybí maso, vejce, 

strouhanka, sýr,

Rybí nákyp

1,1; 1,3;  3;  4; 7 Na kousky nakrájená mořská ryba, na 

kostky rohlíky namočené v mléce, vejce, 

pečené v troubě

Rýže Vařená rýže
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Rýžová kaše
7 Vařená rýže v sladkém mléku, kompot a 

jablka,moučkový cukr, skořice

Rýžový nákyp s jablky

3; 7 Rýže uvařená v mléce, strouhaná 

jablka, vejce, cukr, skořice, zapečené v 

troubě

Salá- zelný s kukuřicí
10; 12 Sterilované zelí, sterilovaná kukuřice, 

ocet, cukr

Salát-červená řepa Hotový výrobek (viz etiketa)

Salát-ledový Ledový salát ocet, cukr, sůl

Salát-mrkvový s ananasem
Syrová strouhaná mrkev, sterilovaný 

ananas, cukr

Salát-okurkový Okurky hadovky, ocet, cukr, sůl

Salát-okurkový s rajčaty
Okurky hadovky, rajčata, cukr, ocet, sůl

Salát-rajčatový s cibulí
Krájená rajčata, cibule, ocet, cukr, sůl

Salát-šopský salát
7 Rajčata, papriky, okurky a balkánský sýr

Salát-z čínského zelí,mrkve a 

smetany

7 Krájené syrové čínské zelí, strouhaná 

mrkev, smetana, ocet, cukr
Salát-z hlávkového zelí a 

cibule

Hlávkové zelí strouhané, cibule, ocet, 

sůl, cukr

Salát-zelný s cibulí
10; 12 Sterilované zelí, syrová cibule, ocet, 

cukr

Salát-zelný s mrkví
10; 12 Sterilované zelí, strouhaná mrkev, ocet, 

cukr

Sekaná pečeně

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Mleté vepřové maso, vejce, strouhanka, 

sójový granulát, sůl, česnek, cibule

Selský závitek

7; 10; 12 Závitek z plátku vepřového boku, plněný 

zelím a klobásou

Smažená brokolice
1,1; 1,3;  3; 7 V trojobalu smažená brokolice-vejce s 

mlékem, mouka, strouhanka, olej

Smažená treska

1,1; 1,3; 3; 4; 7 V trojobalu smažená treska (filé, mořská 

ryba)- vejce s mlékem, mouka, 

strouhanka, olej

Smažené kuřecí nugety

1,1; 1,3; 3; 7 Polotovar (viz etiketa), předsmažené 

kuřecí kousky obalené v trojobalu 

(vejce, strouhanka, mouka), příprava v 

konvektomatu

Smažené rybí prsty

1,1; 1,3; 3; 4; 7 Polotovar (viz. etiketa) -předsmažené 

nemleté rybí prsty, vejce, strouhanka, 

mouka
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Smažený gothaj v těstíčku

1,1; 3; 7 Těstíčko z vajec a mléka a hladké 

mouky, smažená kolečka gothaje na 

oleji

Smažený holandský řízek

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Mleté vepřové maso, tvrdý sýr, vejce, 

strouhanka. Smažené placky v trojobalu 

(vejce s mlékem, mouka, strouhanka) 

na oleji.

Smažený kuřecí řízek
1,1; 1,3; 3; 7 Kuřecí maso, vejce, hladká mouka, 

strouhanka, smažené na oleji

Smažený květák

1,1; 1,3; 3; 7 Květákové růžičky obalené v mouce, 

vejci s mlékem a strouhance, smažené 

na oleji

Smažený pangasius

1,1; 1,3; 3; 4; 7 Smažená mořská ryba ryba v trojobalu. 

Mouka, vejce s mlékem, strouhanka, 

olej

Smažený sýr
1,1; 1,3; 3; 7 Polotovar dosmažený v konvektomatu. 

Sýr, vejce, strouhanka

Smažený vepřový řízek
1,1; 1,2; 3; 7 Vepřové maso, vejce s mlékem, hladká 

mouka, strouhanka, smažený na oleji

Sojové nudličky na paprikách
1,1; 6; 9 Sójové nudličky, sojová omáčka, 

barevná paprika, sůl, mouka

Sojové nudličky na zelenině

1,1; 6 Sójové nudličky, sojová omáčka, mrkev, 

celer, různá mražená zelenina, sůl, 

mouka

Sojové nudličky na způsob 

kung-paa

1,1; 1,3; 5; 6 Sójové nudličky, sojová omáčka, 

barevná paprika, sůl, pórek, čínská 

směs, mouka, buráky

Sterilovaný okurek 10 Sterilovaný okurek (viz.etiketa)

Svíčková na smetaně

1,1; 6; 7; 9 Rozmixovaná kořenová zelenina 

(mrkev, celer, cibule, halali) , mléko, 

šlehačka, vývar z bobkového listu, 

mouka

Sypaná kakaem
Holandské kakao smíchané s 

moučkovým cukrem

Sypané sýrem 7 Tvrdý sýr na jemně strouhaný

Sypané tvarohem 7 Strouhaný tvrdý tvaroh s cukrem

Sypání makové
Mletý mák, moučkový cukr

Špagety carbonara
1,1; 7; 3 Uzené maso, tvrdý sýr, smetana, vejce, 

česnek, špagety

Špecle 1,1; 3 Vaječné těstoviny

Špecle po uhlířsku
1,1; 3; 7 Bramborové špecle, uzené maso, sýr, 

smetana, česnek,vejce,  pažitka
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Špenát
1,1; 7 Špenát, česnek, smetana, mléko, 

mouka

Štěpánská hovězí pečeně

1,1; 3; 6 Hovězí maso dušené, v omáčce 

nastrouhané vařené vejce, uzenina, 

sojová omáčka, cibule, mouka

Táč s ovocem

1,1; 3; 7 Hladká mouka, polohrubá mouka, vejce, 

mléko, droždí, olej, kompotové nebo 

čerstvé ovoce

Tatarská omáčka
3 Polotovar (viz. etiketa) 

Těftěli-masové kuličky

1,1; 1,3; 3; 6; 7 Ze směsi na sekanou kuličky pečené v 

troubě. Vepřové maso, sójový granulát, 

česnek, strouhanka, vejce, sůl

Termix 7 Mléčný hotový výrobek (viz. etiketa)

Těstovinová rýže 1,1 Bezvaječné těstoviny ve tvaru rýže

Těstovinový nákyp s 

tvarohem

1,1; 3; 7 Bezvaječné těstoviny vařené, zapečené  

s šlehaným sladkým tvarohem, zalité 

vejcem.

Těstovinový salát s kuřecím 

masem, zeleninou a 

majonézou

1,1; 3; 6; 7 Vařené bezvaječné těstoviny, opečené 

kuřecí nudličky, sojová omáčka, rajče, 

paprika, okurek, čínské zelí, dále 

zelenina dle nabídky obchodu, tvrdý sýr 

a majonéza. Podává se chlazený.

Těstovinový salát s šunkovým 

salámem, majonézou a 

zeleninou

1,1; 3; 7 Vařené bezvaječné těstoviny, šunkový 

salám, rajče, paprika, okurek, čínské 

zelí, dále zelenina dle nabídky obchodu, 

tvrdý sýr a majonéza. Podává se 

chlazený.

Těstovinový salát s tuňákem, 

majonézou a zeleninou

1,1; 3; 4; 7 Vařené bezvaječné těstoviny, tuňák 

(konzerva), rajče, paprika, okurek, 

čínské zelí, dále zelenina dle nabídky 

obchodu, tvrdý sýr a majonéza. Podává 

se chlazený.

Těstoviny
1,1 Bezvaječné semolinové těstoviny - 

kolínka, vřetena, špagety…

Těstoviny barevné

1,1 Bezvaječné těstoviny červené, žluté, 

zelené - příchutí kečupu, bez příchutě, 

špenát
Těstoviny rýžové Rýžové těstoviny

Těstoviny s restovanou 

zeleninou na másle a vepř. 

masem

1,1; 6 Těstoviny, mražená zelenina dle 

nabídky, celer, máslo, vepřové maso, 

česnek
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Trenčínské párky s bílou 

fazolí

1,1; 7 Bílé fazole, liberecké párky na kolečka, 

cibule, česnek, rajčatový protlak, 

boloňská omáčka, hladká mouka, máslo

Tvaroh na vdolky 7 Tvaroh, cukr, mléko

Tvaroh šlehaný
7 Tvaroh šlehaný s cukrem a mlékem

Tvarohové knedlíky plněné 

čokoládou
1,1; 7; polotovar

Tyčinka
Hotový výrobek (viz etiketa)

Uzené maso
Vařené uzené maso, krájené na plátky

Vanilkový krém
1,1; 7 Vanilkový puding, mléko, cukr, vanilkový 

cukr

Vařené hovězí maso
9 Vařené hovězí maso v kořenové 

zelenině (mrkev, celer, cibule)

Vařené vejce
3 Vajíčko vařené ve vodě nebo v 

konvektomatu

Vdolky s tvarohem

1,1; 3; 7 Smažené sladké kynuté těsto ( mouka, 

vejce, droždí, cukr, sůl, mléko, puding),  

podávané se šlehaným sladkým 

tvarohem 

Vdolky s tvarohem a 

marmeládou

1,1; 3; 7 Smažené sladké těsto ( mouka, vejce, 

droždí, cukr, sůl, mléko, puding), 

podávané s šlehaným sladkým 

tvarohem nebo pikantní ovocnou 

marmeládou

Vege burger s čočkou a 

bylinkami

čočková mouka, kukuřičná instantní 

kaše, sušená cibule, česnek, bylinky, 

mražená zelenina - placky smažené v 

konvektomatu. Bez lepku a alergenů.

Vegetariánská pánev

1,1; 6 Sójové maso, mražená zelenina v.i.p., 

brambory, hladká mouka, sojová 

omáčka,

Vepřová játra na cibulce
1,1; 6; 10 Vepřová játra na nudličky, cibule, 

hořčice, mouka, sojová omáčka

Vepřová játra na paprikách

1,1; 6; 10 Vepřová játra na nudličky, cibule, 

paprika tříbarevná, mouka, sojová 

omáčka, hořčice

Vepřová krkovice po selsku
Vepřová krkvovice na plátky, česnek, 

cibule, špek

Vepřová pečeně
Krájené vepřové maso, pečené v troubě 

na cibuli, česneku, kmíně

Vepřové kostky na kmíně
1,1; 6; 10 Vepřové maso, kmín, hořčice, cibule, 

sojová omáčka, mouka
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Vepřové maso na celeru
1,1; 7; 9; 10 Vepřové maso, celer, hořčice, cibule, 

mouka

Vepřové maso na česneku
1,1; 10 Vepřové maso, česnek, hořčice, cibule, 

mouka

Vepřové maso na hořčici
1,1; 10 Vepřové maso, cibule, česnek, cibule, 

mouka

Vepřové maso na houbách
1,1 Vepřové maso, mražené žampiony, 

cibule, mouka

Vepřové maso na kari 1,1 Vepřové maso, kari, cibule, mouka

Vepřové maso na leču 1,1 Vepřové maso, lečo, cibule, mouka

Vepřové maso na paprice
1,1; 7 Vepřové maso, sladká paprika, cibule, 

mléko, smetana, mouka

Vepřové maso na paprikách
1,1 Vepřové maso, cibule, mouka, paprika 

tříbarevná

Vepřové maso na slanině
1,1 Vepřové maso, cibule, mouka, anglická 

slanina

Vepřové maso na smetaně
1,1; 7 Vepřové maso, cibule, mléko, šlehačka, 

mouka

Vepřové maso na sterilované 

zelenině

9; 12 Vepřové maso, kunovjanka ( cibule, 

paprika, celer, mrkev), grilovací koření

Vepřové maso na zázvoru 1,1 Vepřové maso, cibule, mouka, zázvor

Vepřové maso na zelenině
1,1; 9 Vepřové maso, cibule, mrkev, celer, 

mouka

Vepřové maso na 

žampionech

1,1 Vepřové maso, cibule, žampiony, 

mouka

Vepřové maso pikant

1,1; 6; 10 Vepřové maso krájené na nudličky, 

paprika, žampiony, pórek, hořčice,  

sojová omáčka, česnek, zahuštěné 

hladkou moukou

Vepřové maso po italsku
1,1; 10 Vepřové maso krájené na kostky, 

kečup, mouka, cibule

Vepřové maso po 

stroganovsku

1,1; 10; 7 Vepřové maso, hořčice, kečup, cibule, 

hladká mouka, máslo, kurkuma, 

žampiony, smetana

Vepřové maso po španělsku
1,1; 3; 10 Vepřové maso, gothaj, sterilované 

okurky, vejce, mouka

Vepřové maso v houbové 

smetanové omáčce

1,1; 7 Vepřové maso na kostky, rostlé nebo 

mražené žampiony, smetana, mléko

Vepřové maso v kapustě

1,1 Dušené vepřové maso krájené na 

kostičky, vařená kapusta, česnek. Maso 

přidáno do kapusty, mouka
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Vepřové maso v toskánské 

omáčce

1,1; 9 Vepřové maso, boloňské koření, 

sterilovaná toskánská zelenina 

(rajčatový protlak, celer, okurky, cibule, 

kukuřice, zelená fazolka, červená 

paprika), hladká mouka

Vepřové ražniči špíz
Vepřové maso, klobása, cibule, paprika

Vepřové rizoto z kuskusu, 

vepřového masa a zeleniny

1,1 Mleté vepřové maso, mrkev, celer, 

cibule, kuskus (těstovina), hrášek, 

sypané sýrem

Vepřový pajšl

1,1; 7 Vařené vepřové srdce, játra, jazyk, 

nakrájené na jemno, mléko, smetana (v 

bílé omáčce), mouka

Vepřový steak
Vepřová krkovice, cibule, česnek, sůl

Vepřový závitek

3; 10; 12 Vepřový plátek masa potřený hořčicí a 

plněný klobásou, okurkem, vejcem

Vepřový závitek po selsku
10; 12 Vepřové maso, sterilované zelí, cibule, 

česnek, uzenina, bez mouky.

Vitamínová miska
1,1; 3 Mrkev, jablka, banány, pomeranč, 

kompot, ovoce dle nabídky, piškoty

Zapečená pohanka
3; 7 pohanka, mrkev, brambory, vejce, sýr, 

mléko

Zapečené brambory s 

brokolicí a sýrem

3; 7 Vařené brambory, brokolice, tvrdý sýr, 

vejce, mléko - bezmasé 

Zapečené brambory s 

uzeným masem

3; 7 Vařené brambory, mleté uzené maso, 

vejce, mléko, pečené  v troubě

Zapečené kološvárské zeli

1,1; 7; 10; Mleté maso, kysané zelí, rýže, smetana, 

klobása, sladká paprika, česnek, hladká 

mouka, kopr

Zapečené špecle s kuřecím 

masem a zeleninou

1,1; 3; 7 Čínská zeleninová směs, celer, špelce, 

šlehačka, sýr, kuřecí maso,

Zapečené těstoviny s 

gothajem

1,1; 3; 7 Uvařené bezvaječné široké nudle, 

vejce, mléko, gothaj

Zapečené těstoviny s uzeným 

masem

1,1; 3; 7 Uvařené bezvaječné široké nudle, 

vejce, mléko, uzené maso

Zappečené těstoviny s 

listovým špenátem a sýrem

1,1; 3; 7 Uvařené těstoviny, listový špenát, 

česnek, smetana, vejce, sýr

Zapečené těstoviny se 

zeleninou

1,1; 3; 9 Těstoviny, vejce, mražená zelenina, 

mléko,

Zapečený květák
1,1; 3; 6 Vařený květák, vejce, mléko, 

strouhanka
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Zapečený pangasius se 

sýrem a smetanou

4; 7 Pečená mořská ryba posypaná 

strouhaným tvrdým sýrem a zalitá 

smetanou

Závitek z kuřecího masa s 

listovým špenátem a šunkou

7 kuřecí maso, listový špenát, šunka, 

máslo

Zeleninové ragú s kuřecím 

masem

1,1; 7; 9 Kuřecí maso, jemná mražená 

zelenina(s celerem), máslová jíška 

(máslo, mouka), smetana

Zeleninové rizoto

7; 9 Rýže, brokolice, kukuřice, květák, 

mrkev, celer, hrášek,. Sypané sýrem - 

bezmasé

Zeleninový karbenátek

1,1; 1,3; 3; 6 Zelí hlávkové, vepřové maso, cibule, 

vejce, čenek,strouhanka-karbenátky 

opečené 

Zelí hlávkové
1,1 Krouhané bílé zelí (hlávka), ocet, cibule, 

sůl, mouka

Zelí kysané
1,1; 10; 12 Kysané zelí, cukr, ocet, cibule, mouka

Zelí sterilované
1,1; 10; 12 Zelí sterilované, cukr, ocet, cibule, 

mouka

Znojemská hovězí pečeně
1,1; 6; 10 Plátek hovězího masa, v omáčce 

sterilovaný strouhaný okurek, mouka, 

sojová omáčka

Žemlovka s jablky
1,1; 1,3; 3; 7 Rohlíky namočené v mléce, strouhaná 

jablka, skořice, cukr, vejce, mléko. 

Zapečené v troubě

* - suroviny se mohou měnit dle auktuální nabídky a tím i složení alergenů, pro úplně 

přesný obsah alergenů je třeba informace v kuchyni.


