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POLÉVKY

DÝŇOVÁ POLÉVKA

Dýně, voda, bobkový list, sůl, pepř, mléko, smetana 33% (mléčný produkt), brambor

OZDOBENÍ: Krutony z bílého pečiva (pšeničná mouka hladká, voda, droždí, rostlinný tuk (ře-
pkový olej), sůl 0, zlepšující přípravek (pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, 
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku 
(E300)), pažitka

ALERGENY: 1, 7

KRÉMOVÁ POLÉVKA Z ČERVENÉ ČOČKY
Červená loupaná čočka, rostlinný olej slunečnicový, cibule, červená kari pasta (chilli papriky, 
citronová tráva, česnek, šalotka, jedlá sůl, galanga, kmín, koriandr), voda, kokosové mléko (ex-
trakt z kokosových plodů, voda, E412), sojová omáčka (voda, cukr, jedlá sůl, víno, sušená přiro-
zeně fermantovaná sojová omáčka (sojové boby, jedlá sůl), ocet (pitná voda, ocet kvasný lihový, 
E150d), karamelizovaný sacharózový sirup, kvasnicový extrakt, přírodní aroma, extrakt z chilli a 
česneku, zázvor mletý), šťáva z limety

OZDOBENÍ: Čerství koriandr, petrželka, fritovaná cibulka

ALERGENY: 6, 7 

ČOČKOVÁ POLÉVKA S RAJČATY
Zelená nebo hnědá čočka, čerství tymián, bobkový list, voda, sůl, slanina (vepřový bok, voda, 
jedlá sůl, magold, acerola, extrakt z mrkve, rozmarýnový extrakt, přírodní aroma z citrusů, zrací 
kultura, kouř z bukového dřeva), rostlinný olej slunečnicový, cibule, česnek, mrkev, celer, petržel 
kořen, rajčata v plechu krájená (rajčata, rajčatová šťáva, E 330), parmazán (mléko, sýřidlo, jedlá 
sůl), pepř

OZDOBENÍ: Petrželka

ALERGENY: 9, 7



PÓRKOVÝ KRÉM S KOUSKY BRAMBOR
Pórek, brambor, máslo (mléčný produkt), bobkový list, muškátový oříšek, voda, sůl, pepř, 12% 
smetana (mléčný produkt)

OZDOBENÍ: Pažitka

ALERGENY: 7

MEXICKÁ POLÉVKA

Červené fazole, rostlinný olej slunečnicový, cibule, kapie, mletý kmín, sušené chilli papričky, lou-
paná rajčata (rajčata, rajčatová šťáva, E 330), brambor, mražená kukuřice (stopa celeru), sůl, 
pepř, voda

OZDOBENÍ: Petrželka, tvrdý sýr (mléko, jedlá sůl, mléčné kultury)

ALERGENY: 7, 9 

MRKVOVÝ KRÉM SE ZÁZVOREM
Mrkev, cibule, česnek, čerství zázvor, máslo (mléčný produkt), olivový olej (mononenasycené 
mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, extra panenský olivový olej), bobkový list, 
voda, smetana 33% (mléčný produkt), smetana 12% (mléčný produkt), šťáva z limety, sůl, pepř

OZDOBENÍ: Petrželka, Krutony z bílého pečiva (pšeničná mouka hladká, voda, droždí, rostlinný 
tuk (řepkový olej), sůl 0, zlepšující přípravek (pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, 
cukr, pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku 
(E300))

ALERGENY: 1, 7
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POLÉVKY

DÝŇOVÁ POLÉVKA S ČOČKOU A KOKOSOVÝM MLÉKEM
Čočka, čerstvý zázvor, cibule, česnek, řapíkatý celer, dýně, rostlinný řepkový olej, skořicová 
kůra, hřebíček, sušené chilli papričky, pasírovaná rajčata (rajčata, jedlá sůl), voda, cukr, mušká-
tový oříšek, kokosové mléko (extrakt z kokosových plodů, voda, E412), sůl, pepř

OZDOBENÍ:  Petrželka

ALERGENY: 9

CELEROVÝ KRÉM
Máslo (mléčný výrobek), cibule, česnek, celer, brambor, voda, muškátový oříšek, sůl, pepř, sýr 
s modrou plísní (mléko, smetana, jedlá sůl, ušlechtilá plíseň, sýrařské kultury, mikrobiální syři-
dlo), 12% smetana (mléčný výrobek)

OZDOBENÍ: Krutony z bílého pečiva (pšeničná mouka hladká, voda, droždí, rostlinný tuk (ře-
pkový olej), sůl 0, zlepšující přípravek (pšeničná mouka sladová, emulgátor/E472e E322/, cukr, 
pšeničný lepek, pšeničná mouka, dextróza, stabilizátor (E341, E466), látka zlepšující mouku 
(E300))

ALERGENY: 1, 7, 9 

ZELŇAČKA
Kysané zelí (zelí bílé, voda, ocet, cukr, sůl, koření, E330), chorizo (vepřové maso, jedlá sůl, sušená 
paprika, glukózový sirup, česnek, startovací kultury), brambor, rostlinný slunečnicový olej, cibu-
le, hladká mouka (pšenice, voda), mletá sladká paprika, voda, mléko, rajčatové pyré (rajčata, 
jedlá sůl), bobkový list, sušené chilli papričky, jalovec, 33% smetana (mléčný výrobek), sůl

ALERGENY: 1, 7



FRANKFURTSKÁ POLÉVKA

Olej slunečnicový rostlinný, hladká mouka (pšenice, voda), cibule, paprika sladká mletá, bram-
bor, uzenina (šumková klobása – vepřové maso, jedlé vepřové střevo, aroma, kouřové aroma, 
dextróza, glukózový sirup, extrakty koření, jedlá sůl, bromborový škrob, voda, E316, E120, E477, 
E635, E621, E450, E250), sůl, pepř, 12% smetana (mléčný výrobek), voda

OZDOBENÍ: Petržel nebo pažitka

ALERGENY: 1, 7

GULÁŠOVÁ POLÉVKA

Olej slunečnicový rostlinný, cibule, česnek, paprika mletá sladká, majoránka, mrkev, brambor, 
hladká mouka (pšenice, voda), uzenina (šumková klobása – vepřové maso, jedlé vepřové stře-
vo, aroma, kouřové aroma, dextróza, glukózový sirup, extrakty koření, jedlá sůl, bromborový 
škrob, voda, E316, E120, E477, E635, E621, E450, E250), sůl, pepř, mleté chilli, voda

OZDOBENÍ: Petržel nebo pažitka

ALERGENY: 1

MINESTRONE
Červená čočka, těstovina (pšeničná mouka), mrkev, petržel, celer, uzená slanina (vepřový bok 
bez kosti, jedlá sůl, kmín, extrakt česneku), rostlinný slunečnicový olej, česnek, cibule, rajčata 
loupaná (pasírovaná loupaná rajčata, jedlá sůl, E330), bazalka, sůl, pepř, cuketa, voda, vejce

OZDOBENÍ: Petržel nebo pažitka

ALERGENY: 1, 3, 9
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POLÉVKA Z HLÍVY ÚSTŘIČNÉ
Hlíva ústřičná, olej rostlinný slunečnicový, cibule, brambor, sůl, pepř, hladká mouka (pšenice, 
voda), majoránka, paprika mletá sladká, voda

OZDOBENÍ:  Petržel nebo pažitka

ALERGENY: 1

ZELENINOVÁ JARNÍ POLÉVKA 

Olej slunečnicový rostlinný, máslo (mléčný výrobek), voda, mrkev, petržel, celer, květák, brokoli-
ce, brambor, pórek, hrášek, kukuřice, hladká mouka (pšenice, voda), majoránka, sůl, pepř, kmín

OZDOBENÍ: Petržel nebo pažitka

ALERGENY: 1, 7, 9 

KULAJDA
Olej slunečnicový rostlinný, hladká mouka (pšenice, voda), voda, houby, kopr, 33% smetana 
(mléčný výrobek), mléko, brambor, nové koření, bobkový list, sůl, pepř, kmín, vejce

ALERGENY: 1, 3, 7

BORŠČ
Mrkev, petržel, celer, zelí, brambor, červená řepa, sůl, pepř, nové koření, kmín, bobkový list, voda, 
33% smetana (mléčný výrobek), špekáčky „Klimeš“ (vepřové maso, sádlo, hovězí maso, kůžová 
emulze (stabilizátor E 339, zahušťovadlo E 412, extrakty koření), pitná voda, dusitanová sůl s jó-
dem (dusitan sodný E 250), pepř, paprika, česnek  a výtažky z koření (paprika, muškátový oříšek), 
stabilizátor E 450 a E451, zvýrazňovač chuti a vůně E621, antioxidant E300 a W316, barvivo E120, 
vepřové střevo (jedlé ) 

ALERGENY: 7, 9


