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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.
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user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
    Kuřecí polévka se semínky guinoa                                                                      9

user
Text napsaný psacím strojem
Smažená tilápie v kokosu, šťouchané brambory                                                             4,3,11,7

user
Text napsaný psacím strojem
Dýňová polévka se zeleninou                                                                                  9,11

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí maso s fazolkami ve smetanové omáčce, domácí kynutý knedlík s mrkví                             9,7,1,3
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
  Hovězí vývar s žitnými vločkami                                                                          9,1,

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí masíčko dušené v mrvi, vařené brambory                                                       9,1,7

user
Text napsaný psacím strojem
  Kulajda s liškami                                                                                             7,3,9

user
Text napsaný psacím strojem
Kuře na paprice, těstoviny kolínka                                                                               9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
  Cizrnová polévka s rajčaty                                                                                        9

user
Text napsaný psacím strojem
Králík na česneku s přírodní omáčkou, dušená rýže                                                   1,7,3
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, žervé                                                        1,01a,01b,6,7                                

user
Text napsaný psacím strojem
Racio čokoládové kuličky s mlékem                         7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, vepřová šunka                            

user
Text napsaný psacím strojem
Vita rohlík                                                                       1,01a,01b,01c

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská houska, pomazánkové máslo natur             1,01a,7

user
Text napsaný psacím strojem
Meruňkový smetanový jogurt                                               7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, paštiková pomazánka                         1,01a,01b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
                 Sojový rohlík                                                    1,01a,01b,01c,7                                                                           
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Celozrnná bageta, máslo                                                        1,01a,6,7,11
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Jablečný závin                                                                          1,01a,3,7,6




