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Ovoce a zelenina je součástí dopoledních a odpoledních svačin, změny jídelníčku vyhrazeny.

user
Text napsaný psacím strojem
15.10. - 19.10. 2018

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Šumavský chléb, tuňáková pomazánka             1,01a,01b,7,8,6,4,3,11

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkový termix                                                                7

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

user
Text napsaný psacím strojem
Sojový rohlík  - mléko                                      1,01a,01b,01c,7,6,3,11

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

user
Text napsaný psacím strojem
Tvarohový závin - kakao                                  1,01a,3,7,6

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

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Hrachová polévka s celozrnnými krutony                                                           1,6,11

user
Text napsaný psacím strojem
 Hovězí masíčko s koprovou omáčkou, dom.kyn. celozrnný knedlík                                     9,7,1,11,3

user
Text napsaný psacím strojem
Kuřecí vývar se zeleninou a kapáním                                                                  9,1,3

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
 Pečené králičí maso na cibuli a rozmarýnu, šťouchané brambory                                      9,1

user
Text napsaný psacím strojem
    Rajská polévka s těstovinovou rýží                                                                  9,1

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí masíčko na kari s cuketou, dušená rýže                                                                  9,7,1

user
Text napsaný psacím strojem
Hovězí vývar s mletým masem s rýží                                                              9

user
Text napsaný psacím strojem
 Guláš z mahi- mahi, vařené brambory                                                           4,9,1   

user
Text napsaný psacím strojem
Staročeská bramboračka                                                                                    9

user
Text napsaný psacím strojem
Zapečené kuřecí maso se sýrem, paprikami a těstovinami                                            7,1




