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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
Hrášková polévka s mrkví a celozrnnými  krutony                                          9,7,1,11

user
Text napsaný psacím strojem
Kapustové karbanátky, vařené brambory                                                          1,3,11,6,7,13,10                                                      

user
Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Zeleninový vývar s amarantovými vločkami                                                          9

user
Text napsaný psacím strojem
Filet z hoki s kari omáčkou a brokolicí, těstoviny                                                  4,9,1

user
Text napsaný psacím strojem
   Podkrkonošské kyselo                                                                                        1,3,

user
Text napsaný psacím strojem
Pečené králičí maso na cibuli a rozmarýnu, bramborová kaše                                  9,1,7 

user
Text napsaný psacím strojem
  Kuřecí polévka se zeleninou a guinoou                                                        9 
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
      Segedínský guláš z kuřecího masa, domácí kynutý celozrnný knedlík                                        9,3,1,11
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user
Text napsaný psacím strojem
Polévka z červené čočky a dýně                                                                              9,1,6

user
Text napsaný psacím strojem
Krůtí masíčko s příchutí gyrosu se zeleninou, dušená rýže                                               

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Makový loupáček - mléko                                                  1,01a,7,6,3
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Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Lámankový chéb, paštiková pomazánka                           1,01a,01b,7,8,6,3,11

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

user
Text napsaný psacím strojem

user
Text napsaný psacím strojem
Chia chléb, lučina                                                                1,01a,01b,01c,7

user
Text napsaný psacím strojem
Ovocný jogurt                                                                          7

user
Text napsaný psacím strojem
Kovářský chléb, cottage                                                        1,01a,01b,7

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

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

user
Text napsaný psacím strojem
Vanilkové vafle - kakao                                                                  1,01a,3,7
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