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

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s kořenovou zeleninou a bezpluchým ovsem                                   9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Králičí karbošík, šťouchané brambory                                                                              1,11,3

user
Text napsaný psacím strojem
 Cizrnová polévka s majoránkou                                                                               

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí masíčko s křenovou omáčkou, domácí kynutý knedlík s mrkví                                  9,7,1,3

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar se zeleninou a kuskusem                                                                   9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečený tuňák s bramborami, rajčaty, cibulí a sýrem                                                  4,7,3

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninová ragú polévka                                                                                             9,7

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí maso s dýňovou omáčkou a tahini, těstoviny                                                       9,11,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s těstovinami                                                                               9,1

user
Text napsaný psacím strojem
 Kuřecí masíčko na kari s jablky,  dušená rýže                                                                     9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Pšeničný světlý toustový chléb,  lučina                           1,01a,01b,4,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
  Čokoládový pudink                                                            7

user
Text napsaný psacím strojem
Kaiserka, šunkové pomazánkové máslo                 1,01a,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Smetanový bílý jogurt                                                       7

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, máslo, plátkový sýr eidam                 1,01a,0b,6,7

user
Text napsaný psacím strojem
 Mléčná houska                                                             1,01a,3,7,6
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Text napsaný psacím strojem




