Scolarest Říčany- Legendy k vybraným jídlům

maso
kuřecí,.|átra

Boloňské špagety
Bratislavská pečeně

mleté

vepřové

hovězí

Čočkana brněnský způsob

VeproVe

Grenadýrský pochod

xx

Hamburská pečeně

vepřové

Hovězírikánské maso

hovézí

HovězíStroganoff

hovězí
VeproVe

hovězí
VeproVe

Kovbojské fazole

xx

cí

kuřecí směs labužnická

kuřecí

Kuřecí soté jemné

ku

řecí

kuřecí

Mad'arský tokáň

Maso dvou barev

zeleninou, s přídavkem divokého kořenía citronové šťávy

Omáčka na cibu lo-pa prikovém základu

-

dá|e přidán restovaný párek a

Smeta na

prikovém základu se slaninou.

Obdoba svíčkovéna smetaně - přídavkem orestovaná šunka, steril, okurky,

Mleté maso
t

v dokořeněné směsi s ve.ici a strouhaným sýrem. Smaženo v

rojo ba lu.

omáčka na cibulo-pa prikovém základu

-

dále přidán rajský protlak,

strilova né okurky a paprikV.

Ma5o upravené dušením na cibulo -protlakovém základu, s přídavkem
krájené steril. okurky, citronové šťávy
Maso rolované se sIaninoU a če5nekem, podušené na cibulo-pa prikovém
základu.

Masová omáčka na zelenině, rajském protlaku, česneku, žampiónech,
zjem něné smeta nou
Závitek plněný vaječnou směsí s cibulía uzeninou, podušený na cibuIovém
zá kla d u.

Uvařené fazo|e podušené v rajčatovémzákladu s mletou paprikou
ostřejším kořením

ku řec í

ku ře

výraznějším kořenim

Vařené brambory zarestované na cibulce s přidáním podušeného
kysa ného zelí, kmín.

xx

Klatovský závitek

Kuřecí Ha-Noi

s

Maso upravené dušením na cibulo-protlakovém základu, s kořenovou

pa

mleté

Kapucínské hovězí maso

Na základě cibulo-protla kovém omáčka s hráškem a smetanou,

Chuťově zajímavá směs vařených brambor a těstovin, na cibulo-

Holandský řízek

Jihočeská lepenice

Podušené maso na zelenině, protlaku, rajčatech a italském koření

Čočkasmíchaná s podušenou zeleninou.

Xx

Debrecínská pečeně

Husarská vepřová roláda

Těstoviny promíchané z kuřecím masem a jeho šťávou, drůbežímijátry,s
přídavkem hu b.

Uvařené fazole podušené v rajčatovémzákladu

xx

Burgundský gu|áš

Základnícharakteristiky|ídel:

Ve

proVe

Ve

proVe

Vepř. a játra

s

Úprava na čínskýzp. s přísadami - gIutamát, sójovka, pórek, žampiony,
paprikové luusky, zázvor
Úprava na čínskýzpůsob s přísadami - glutamát, sójovka, pórek, celer,
fazole, zelenina

Maso na cibulovém základu - pórek, hlávkové zelí, koření.
V dochuceném bešamelu zadělávané kousky kuřete a zeleniny, zjemnené
smeta noU

Pečenína cibuli s využitím divokého koření

Vepřový plátek plněný masovou fáši s uzeninou, zeleninou, dušený na
cibu Io-pa prikovém základu zahuštěným moukou, zjemněný 5metanou

Masové kousky podušené v cibu lo-protla kovém základu,

s česnekem.

Upravená masa na orientá|nízpůsob, s krájenou zeleninou (bílézelí, pór,
če rvená paprika Iusky).

Milánské špagety

mleté

rybí

Podušené maso bez zeleniny, protlaku, rajčatech a italském koření, syr
stroUha ný

Filé pečené,se smetanovým přelivem a s koprem

vepřové

maso podušené na cibu lo-pa prikovém zákIadu, spolu s kysaným zeIím ,
kmínem a smeta nou,

smažený šmakoun

bezmasé

Racio produkt vyrobený z vaječnébílkoviny, úprava v tro.jobalu

Staropolský bigos

xx

šmakoun

xx

šoulet

xx

Sójové maso na cibu lo-pa prikovém základu s kysaným zelím , česnek a
kmín (varianta masitá - kIobása)
Racio produkt vyrobený z vaječnébílkoviny, připravovaný na různéúpravy
(v trojobalu, v zelenině, zapečený apod,)
Pokrm připravený na lehce opečenécibuli, z vařeného hrachu a krup,

dochucení pepřem, česnekem, majoránkou (bez slaniny)

XX

Vařené brambory s na tukU orestovanou cibulkou

xx

Různédruhy zeleniny hrubě krájené a restované na sójové omáčce, thai

úpravy na divoko

masa různá

úpravy na řecký způsob

masa ruzna

úpravy po lesácku

masa různá

úpravy po orientálsku

masa ruzna

úpravy po pražsku

masa ruzna

koření a zázvoru, nudle přílohou

Maso na cibulo-zeleninovém výpeku s přídavkem divokého koření(celá

pepř, nové koření, bobkový list)
Cibulo - zeleninový základ s přídavkem zvl. oliv, případ ně protlaku,
čerstvých paprik a kořením gyros

omáčka na cibu lo-pa prikové m základu

-

dále přidán restovaný jemný

párek a zjemňu.jícísmetana
Cibulo

zeIeninový základ s přídavkem protlaku, čerstvých paprik,
orientá ln ího koření
-

Omáčka na cibulovém základu s přidáním krájené restované uzeniny,
va řeného vejce a hrášku

Vaiečná sedlina

xx

Valašská pečeně

vepřové

Cibulová omáčka s koprem a trochou smetany

vepřové

Kousky masa podušené na cibuli, spolu se speciá|ní kořenícísměsí,v
chuťově výrazné omáčce

vepř, hovězí

Vaječná vyšIehaná směs se zeleninou, uvařená v páře, krájená

Pečená sekanina připravená s kousky vhodné míchané zeleniny - hrášek,
mrkev

Všem strávníkům přejí dobrou chuť píacovníci
týmu Scolarest Řičany

